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bADAnIA  
i ZAbiEgi jUż 
możLiwE
– str. 5

CO wOLnO  
w LeSIe
– str. 13

PrzeDSzKOLAK 
w DOmu  
PODCzAS  
PAnDemII

– str. 16

Do Książnicy wg nowych zasad
5 maja działalność wznowiła sie-

dziba główna KB oraz Dzielnicowa Bi-
blioteka Publiczna przy ul. 11 Listopada 
40, Integracyjna Filia na osiedlu Grun-
waldzkim przy ul. Tadeusza Rychliń-
skiego 20, filia na os. Kopernika przy ul. 
Jesionowej 13, filia na os. Słonecznym 
przy ul. Mikołaja Reja 18 i filia na os. Zło-
te Łany przy ul. Jutrzenki 20. Od 13 ma-
ja można korzystać, przy zachowaniu 
wymogów ochrony epidemiologicznej,  
z agend biblioteki w Mikuszowicach Kra-
kowskich przy ul. Żywieckiej 302 oraz  
w Straconce przy ul. Górskiej 133. Pozo-
stałe filie są na razie zamknięte.  

Książnica Beskidzka, Biblioteka 
Dzielnicowa i filie: Integracyjna, na os. 
Kopernika, os. Słonecznym i na Złotych 
Łanach otwarte są od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. Fi-
lie w Mikuszowicach Krakowskich i Stra-
conce są czynne w poniedziałek, śro-
dę i czwartek w godzinach 9.00-13.00, 
a w piątki w godzinach 13.00-17.00. We 
wtorki obie filie są nieczynne.

Z powodu utrzymującego się za-
grożenia epidemicznego dyrekcja Książ-
nicy Beskidzkiej wprowadziła zasa-
dy obowiązujące czytelników podczas 
przebywania na terenie biblioteki. To 
obowiązkowo zasłonięte usta i nos oraz 
obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wej-
ściu, a także dwumetrowa minimalna od-
ległość między czytelnikami i zakaz ko-
rzystania z toalet.

– W bibliotekach w Mikuszowicach 
Kr. i Straconce może przebywać jedna 
osoba – informuje dyrektor Książnicy 
Beskidzkiej Bogdan Kocurek. 

Według obowiązujących zasad 
czytelnicy nie mają też wolnego dostępu 
do księgozbioru. Udając się do biblioteki, 
musimy za to przygotować listę książek, 
które chcemy wypożyczyć. 

otwiERAjĄ Się pLAcówki kULtURy i SpoRtU
Od 5 maja ponownie czynna jest Książnica Beskidzka. Poza główną siedzibą przy ul. Juliusza Słowackiego dla 
czytelników otworzyła się także część filii biblioteki. 8 maja otwarte zostały także trzy pierwsze obiekty sportowe – 
kompleks Orlik w Parku Słowackiego, stadion lekkoatletyczny Sprint  w Wapienicy i część sportowa pływalni Start  
w Cygańskim Lesie. Wszystkie placówki funkcjonują zgodnie z zasadami przeciwepidemicznymi.

 – Pierwszego dnia po otwarciu by-
liśmy oblegani przez czytelników w róż-
nym wieku, wszystkie nasze agendy, któ-
re były otwarte, były pełne ludzi. Czytel-
nicy stosują się do wprowadzonych za-
sad. Natomiast na pewno jest to dla bi-
bliotekarzy praca trudna. Po pierwsze 
muszą być zabezpieczeni, po drugie 
czytelnicy nie mają dostępu do półek, co 
powoduje, że tej pracy jest naprawdę du- ciąg dalszy na str. 3

żo – mówi dyrektor Książnicy Beskidzkiej Bogdan 
Kocurek.

Być może otwarte zostaną również pozostałe 
filie Książnicy Beskidzkiej.

 – Mamy problem z liczbą pracowników. Lu-
dzie muszą mieć przerwę, a nie pracujemy w peł-
nym składzie, bo są zwolnienia i opieki. Być mo-
że trzeba będzie przesuwać pracowników między 
agendami – tłumaczy dyrektor.  

Filia Integracyjna KB

Kompleks Orlik w Parku Słowackiego
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DuPA SA£AtA

KrOnIKA

zmIAnA termInu 
SeSjI rm

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Janusz Okrzesik informuje, że nastąpi-
ła zmiana terminu sesji Rady Miejskiej 
Bielska-Białej. Planowana na 19 maja 
2020 roku XIX sesja Rady Miejskiej od-
będzie się 26 maja br. 

Bieżące informacje dotyczące se-
sji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej są 
dostępne na stronie internetowej Rady 
Miejskiej www.rm.bielsko-biala.pl/   

wRóciły opłAty 
nA PArKInGACh 
wEwnętRZnych 

W związku z wprowadzeniem 
drugiego etapu łagodzenia obostrzeń  
w czasie epidemii koronawirusa i ko-
niecznością rotacji parkujących po-
jazdów na parkingach wewnętrznych  
w Bielsku-Białej, Miejski Zarząd Dróg 
przywrócił pobór opłat na wszystkich 
parkingach wewnętrznych administro-
wanych przez MZD.

Od 11 maja opłaty zostały przy-
wrócone na pl. Ratuszowym, przy ul. 
Komorowickiej przed przychodnią zdro-
wia, przy łączniku ul. 11 Listopada i ul. 
Ks. Stanisława Stojałowskiego oraz przy 
ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Juliusza 
Słowackiego.

Miejski Zarząd Dróg zapewnia, że 
nadal będzie odkażał urządzenia par-
kingowe. Dodatkowo, w celu zminima-
lizowania ryzyka rozprzestrzeniania się 
koronawirusa MZD, także od 11 maja, 
wyposażył pracowników obsługujących 
parkingi wewnętrzne w pięć terminali 
płatniczych umożliwiających dokonywa-
nie płatności za postój przy wykorzysta-
niu karty płatniczej oraz BLIK. Potwier-
dzenie uiszczonej opłaty będzie stano-
wić – jak było to do tej pory – paragon 
fiskalny.                                                    q

Ponad 200 bonów na darmowe zabiegi otrzymał personel medyczn 
Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. To efekt akcji #pieknodlaboha-
terek Bielsko-Biała. Wzięli w niej udział przedsiębiorcy z miasta – właści-
ciele gabinetów kosmetycznych, fryzjerskich, salonów makijażu i styliza-
cji paznokci, siłowni i salonów masażu. Swoją pracą chcą podziękować 
tym, którzy ratują nasze życie. 5 maja organizatorzy #pieknodlabohaterek 
przekazali dokładnie 202 bony na ręce dyrektor ds. pielęgniarstwa Szpita-
la Wojewódzkiego Barbary Wykręt i kierownik sekcji organizacji w Szpitalu 
Wojewódzkim w Bielsku-Białej Joanny Białki. 

 – W ten sposób chcieliśmy podziękować kobietom – medykom za 
zaangażowanie i wysiłek włożony w walkę z COVID-19 – mówi Izabella 
Otto, organizatorka bielskiej akcji. – Panie w szpitalu były bardzo zadowo-
lone, że ktoś pomyślał o nich w ten sposób w momencie, kiedy stres jest 
w nich bardzo silny. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja niedługo się skończy 
i taka forma relaksu paniom się bardzo przyda – dodała I. Otto.      opr. ek

AKCjA  
#PIeKnODLAbOhAtereK

fot. materiały prasowe organizatorów 

 Od lat mówi się o tym, aby połączyć ofertę turystyczną Szczyrku  
z kulturalnymi propozycjami, jakie oferuje stolica Podbeskidzia. Bielsko-
-Biała i Szczyrk podjęły więc próbę wspólnej promocji swoich walorów  
w ramach marki turystycznej Beskidy. Jej pierwszym tegorocznym owo-
cem jest artykuł promocyjny, który ukazał się w najnowszym numerze 
miesięcznika Poznaj Świat.  

W ciągu dnia cieszysz się pięknem Beskidów, wędrując po otaczają-
cych Szczyrk szlakach. W zależności od pory roku i osobistych preferen-
cji pieszo, na nartach lub rowerze. Wieczorem wyruszasz na spacer po 
malowniczych uliczkach Bielska-Białej, odwiedzasz tutejsze puby i restau-
racje. Robisz zakupy w nowoczesnych centrach handlowych. Beskidy są 
atrakcyjne o każdej porze roku, a oferty obu miast idealnie się uzupełniają 
– przekonuje wydawnictwo. 

Inicjatorem akcji wspólnego promowania się jest Lokalna Organiza-
cja Turystyczna Beskidy.                                                                           JacK 

SZcZyRk i biELSko-biAłA 
pRomUjĄ Się wSpóLniE

W setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II – przypadającą 18 ma-
ja 2020 r. – Książnica Beskidzka zaprasza do obejrzenia wystawy bio-
graficznej Karol Wojtyła. Narodziny. Wystawa prezentowana na parterze 
budynku głównego KB przygotowana została przez Centrum Myśli Jana 
Pawła II. 

W zbiorach Książnicy Beskidzkiej znajdują się dzieła polskiego pa-
pieża – jego przemówienia, homilie, adhortacje, utwory poetyckie, drama-
ty i szkice oraz publikacje dotyczące życia i twórczości. Są to dokumenty 
tekstowe oraz audialne i audiowizualne. Aktualnie w bazie jest prawie 900 
pozycji. Do kolekcji opracowanej na podstawie zbiorów własnych KB moż-
na zajrzeć on-line  na stronie Książnicy Beskidzkiej w zakładce Katalogi, 
bazy.                                                                                                 opr. JacK
zdjęcie z archiwum Jacka Kachla

pApiESkA wyStAwA w kb

Zmiany w organizacji ruchu na przebudowywanej ul. Jacka Mal-
czewskiego wprowadził Miejski Zarząd Dróg. Od 13 maja na odcinku od 
skrzyżowania z ulicą Zofii Kossak-Szczuckiej do budynku nr 10 wykonaw-
ca robót remontowych zacznie przebudowę połowy jezdni i chodników (le-
wa strona).

W związku z tym kierowcy będą musieli zastosować się do tymcza-
sowej organizacji ruchu. Na czas robót zostanie wprowadzony ruch jedno-
kierunkowy od skrzyżowania ul. Jacka Malczewskiego z ul. Józefa Cheł-
mońskiego do skrzyżowania ul. Jacka Malczewskiego z ul. Aleksandro-
wicką. 

Jak informuje MZD, prace drogowe będą prowadzone w taki sposób, 
aby umożliwić dojście oraz dojazd na istniejące, przyległe do ul. Jacka 
Malczewskiego parkingi.                                                                       opr. ek

uL. jACKA mALCzewSKIeGO 
jeDnOKIerunKOwA 

Kolejny numer Magazynu 
Samorządowego W BIELSKU-
BIAŁEJ ukaże się za dwa 
tygodnie, z datą 29 maja. Będzie 
dostępny m.in. w Urzędzie 
Miejskim, przed Miejskim 
Centrum Informacji Turystycznej  
i na stojakach przed miejskimi 
placówkami kultury.



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 8-9/450-451  15.05.20203
miasto
ms.bielsko-biala.pl

Na otwieranie przedszkoli od 6 ma- 
ja zgodę wydał 29 kwietnia premier,  
w ramach wejścia kraju w drugą fazę od-
mrażania gospodarki w czasie epidemii. 
Szef rządu decyzję o terminie otwarcia 
placówek pozostawił samorządom.  

W Bielsku-Białej prezydent Jaro-
sław Klimaszewski zdecydował o dal-
szym czasowym ograniczeniu funkcjo-
nowania przedszkoli, dla których orga-
nem prowadzącym jest miasto Bielsko-
-Biała, do 17 maja. Do tego czasu nor-
malna działalność dydaktyczna, wycho-
wawcza i opiekuńcza przedszkoli jest 
zawieszona, placówki mogą natomiast 
kontynuować zajęcia dydaktyczne na 
odległość. Decyzja o otwarciu przed-
szkoli 18 maja została podjęta po zapo-

znaniu się z wytycznymi i zaleceniami 
Głównego Inspektora Sanitarnego, sta-
nowiskami Ministerstw Zdrowia i Eduka-
cji Narodowej, opiniami środowisk me-
dycznych oraz oświatowych w odnie-
sieniu do naszego miasta. Po otwarciu 
przedszkola będą organizować zaję-
cia opiekuńcze oraz, w miarę możliwo-
ści, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, 
stosując się do tych wytycznych. Jak 
podkreśla dyrektor Miejskiego Zarzą-
du Oświaty Janusz Kaps, wytyczne te 
są bardzo restrykcyjne, zarówno co do 
warunków organizacyjnych, w tym licz-
by dzieci przebywających na określonej 
przestrzeni, jak i warunków higieniczno-
-sanitarnych. 

pRZEdSZkoLA RUSZĄ wkRótcE, ALE Z ogRAnicZEniAmi 
18 maja rozpocznie się stopniowe uruchamianie bielskich przedszkoli. Nie oznacza to jednak ich pełnego funkcjonowania. Z możliwości 
stacjonarnej opieki w przedszkolach będzie mogło skorzystać w mieście jedynie 30 proc. obecnie zapisanych do placówek dzieci.

OTWIERAJĄ SIĘ PLACÓWKI KULTURY I SPORTU
– dokończenie ze str. 1 

Warto pamiętać o tym, że bielski sanepid utrzy-
mał 14-dniową kwarantannę zwracanych materiałów 
bibliotecznych. W związku z tym oddziały nie zawsze 
będą w stanie zaspokoić oczekiwania czytelników 
związane z wypożyczanymi pozycjami książkowymi.  
W tej sytuacji Książnica Beskidzka prosi o wyrozumia-
łość i zrozumienie. W celu sprawnej obsługi czytelnika 
apeluje też o wcześniejsze zamawianie książek telefo-
nicznie lub poprzez e-mail.

Jest już gdzie poćwiczyć
Nasze miasto musiało się solidnie przygotować 

organizacyjnie i pod względem sanitarnym do zapo-
wiedzianego przez rząd otwarcia obiektów sportowych. 
Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, zarządzają-
cy obiektami sportowymi na terenie miasta, we współ-
pracy z sanepidem ustalił zasady bezpiecznego korzy-
stania z miejskiej infrastruktury sportowej. 

W pierwszej kolejności 8 maja otwarto trzy obiek-
ty: kompleks sportowy Orlik w Parku Słowackiego (bo-
iska wielofunkcyjne, funkcja lekkoatletyczna), stadion 
lekkoatletyczny Sprint w Wapienicy oraz część sporto-
wą pływalni Start (odpłatnie dwa korty tenisowe, nie-
odpłatnie boisko do piłki plażowej i boisko do street- 
balla). 

Wszystkie trzy obiekty są czynne w godzinach od 
9.00 do 19.00. Jednorazowo z każdego może korzy-
stać maksymalnie 6 osób. Wejścia są możliwe o peł-
nych godzinach, a czas korzystania z poszczególnych 
obiektów wynosi 45 minut. 

Na terenie obiektów obowiązują m.in. takie zasa-
dy:

· obowiązek zasłaniania twarzy do momentu wej-
ścia na obiekt i weryfikacji przez instruktora,

· weryfikacja uczestników – zgłoszenie do instruk-
tora sportu osób i grup wchodzących na obiekt,

ciąg dalszy na str. 4 

mówi prezydent  
Bielska-Białej 
Jarosław Klimaszewski:

Zgodnie z zarządzeniem, 
które wydałem od 18 maja 
będą mogły zostać otwarte 
przedszkola. Będą działać 
z ograniczenia mi, które po-
zwolą spełnić warunki sani-
tarnej w dobie epidemii koro-
na wirusa. W systemie  
przedszkolnym Bielska- 
-Białej mamy 5.200 dzieci, 
a według obowiązujących 
procedur miejsc w przed-
szkolach będziemy mogli 
udostępnić 1.700; podobnie 

· małoletni do lat 13 mogą uczestniczyć w zaję-
ciach wyłącznie pod nadzorem opiekunów prawnych, 

· obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących 
i opuszczających obiekt, 

· co 45 minut, po opuszczeniu obiektu przez ko-
lejne 6 osób, przewidziana jest 15-minutowa przerwa 

techniczna w celu przygotowania obiektu na przyjęcie 
kolejnej grupy 6 osób,

· można skorzystać tylko z WC (bez możliwości 
korzystania z szatni i sanitariatów),

· nie można wypożyczać sprzętu sportowego.
Emilia Klejmont 

w żłobku miejskim na niecałe 200 miejsc możemy 
przyjąć ok. 80 dzieciaków. Koniecznym stało się 
ustalenie kryteriów przyjmowania dzieci do przed-
szkoli i żłobków oraz zaopatrzenie ich oraz opie-
kunów w odpowiednie środki ochrony. Miesięcznie 
takie zabezpieczenie pochłonie 0,5 mln zł, a środki 
na to przeznaczamy z rezerwy kryzysowej, która 
nie jest przecież bez dna. 
Mam nadzieję, że w kolejnych etapach będzie po-
luzowanie zasad ochrony, ale to czas pokaże, jakie 
otrzymamy instrukcje od rządu. Przede wszystkim 

staramy się zabezpieczyć przedszkola i żłobki, że-
by od 18 maja mogły zacząć funkcjonować. 
Powoli wracamy do normalności w różnych dziedzi-
nach życia miasta, pracę wznowiły biblioteki, może-
my już wypożyczać książki w Książnicy Beskidzkiej 
i w kilku jej filiach, otwarte zostały także trzy obiekty 
sportowe. Oczywiście przy korzystaniu z nich rów-
nież obowiązują procedury bezpieczeństwa. Kolej-
nym krokiem na drodze do normalności jest też uru-
chomienie wypożyczalni rowerów miejskich.

q

Przedszkola jeszcze puste

Prezydent wkłada maseczki do maskomatu
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Większość firm uruchomiło swoje 
zapasy, zamroziło działalność, wysłało 
pracowników na zaległe urlopy. Tę ten-
dencję doskonale obrazuje oficjalna sto-
pa bezrobocia na dzień 31 marca br. – 
według danych publikowanych przez Mi-
nisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej wynosiła ona w kraju 5,4 proc. 
(spadek o 0,1 proc. w stosunku do lute-
go), w województwie śląskim 3,8 proc. 
(spadek o 0,1 proc.) i w mieście Bielsko-
-Biała 1,8 proc. (bez zmian).

 – W marcu 2020 r. w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej odno-
towano spadek w ewidencji liczby bez-
robotnych o 5 osób w stosunku do lute-
go br. Zarejestrowano 493 osoby, to jest  
o 98 osób mniej niż w lutym, z czego 71 
proc. to bezrobotni powracający do reje-
stracji po raz kolejny. Wśród nowo zare-
jestrowanych 54,5 proc. stanowiły kobie-
ty. 5,3 proc. z ogółu zarejestrowanych  
w marcu to osoby, które poprzednio ni-
gdy nie pracowały. Zarejestrowano rów-
nież 43 osoby posiadające orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawności. Z ogól-
nej liczby bezrobotnych prawo do zasił-
ku posiada 20,8 proc. osób – informu-
je dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  
w Bielsku-Białej Leszek Stokłosa. 

Jak wynika z informacji PUP, w mar- 
cu zgłoszono 744 wolne miejsca pracy, 
wśród nich 9 ofert dotyczyło osób nie-
pełnosprawnych. Zgłoszono 671 wol-
nych miejsc pracy w ramach ofert nie-
subsydiowanych oraz 73 miejsca pracy 
subsydiowanej. 

Oferty pracy niesubsydiowanej:
 – 12 wolnych miejsc pracy dla 

osób z wykształceniem wyższym, m.in. 
nauczyciel przedszkola, psycholog, wy-

PRZEDSZKOLA WKRÓTCE, ALE Z OGRANICZE-
NIAMI – dokończenie ze str. 3

 – Z przeprowadzonej analizy wynika, że w Biel-
sku-Białej z możliwości stacjonarnej opieki w przed-
szkolach będzie mogło skorzystać jedynie 30 proc. 
dzieci obecnie zapisanych do przedszkoli, a więc 
znacznie mniej niż dotychczas – tłumaczy dyrektor  
J. Kaps.  

W Bielsku-Białej funkcjonują 43 publiczne przed-
szkola, które w 219 oddziałach posiadają 5.193 miej-
sca dla dzieci. Zgodnie z wytycznymi, miasto będzie 
mogło zapewnić w nich opiekę dla około 1.700 dzieci. 
W tej sytuacji konieczne jest opracowywanie procedur 
bezpieczeństwa sanitarnego oraz przyjmowania ogra-
niczonej liczby dzieci, w tym kryteriów pierwszeństwa 

dla najbardziej potrzebujących wsparcia rodzin. Możli-
wość korzystania z wychowania przedszkolnego będą 
mieli przede wszystkim rodzice, których charakter pra-
cy i obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza 
miejscem zamieszkania.

 Zgodnie z wytycznymi ministerialnymi, dzieci po-
zostające w domu nadal będa mogły korzystać z za-
jęć prowadzonych przy wykorzystaniu metod i technik 
kształcenia na odległość.

 – Wiem, że dotychczasowa współpraca nauczy-
cieli wychowania przedszkolnego i rodziców dzieci  
w wieku przedszkolnym przebiegała w naszym mie-
ście bardzo sprawnie. Zachęcam zatem, aby kontynu-
ować podjęte działania. Proszę nauczycieli, aby w mia-
rę możliwości w dalszym ciągu wspierali dzieci oraz ich 

rodziców. A rodziców proszę o wyrozumiałość dla po-
dejmowanych decyzji i działań – mówi prezydent Jaro-
sław Klimaszewski.

 W związku z sytuacją epidemiologiczną, w tym 
roku nie będzie zwyczajowej, jednomiesięcznej prze-
rwy technicznej w bielskich przedszkolach. 

 Prezydent podjął decyzję o kontynuowaniu 
działalności wszystkich przedszkoli w lipcu i sierpniu. 
Wszystkie przedszkola będą pracować przez 6 tygodni, 
wykorzystując swój potencjał organizacyjno-kadrowy,  
a przerwa techniczna skrócona zostanie do 2 tygodni,  
z uwagi na obowiązek urlopowy.

Dla bezpieczeństwa nie będzie też zapisów na 
dyżur wakacyjny i nie będzie wymiany dzieci pomiędzy 
przedszkolami.                                                   oprac. ek

PrACA w DObIe KOrOnAwIruSA 
Czas pandemii robi spustoszenie na rynku pracy. Jak wielkie – dowiemy się, kiedy zostaną podane oficjalne dane za kwiecień. Na razie, 
posiłkując się danymi z marca, można powiedzieć, że w Bielsku-Białej sytuacja jeszcze nie wygląda źle.

chowawca w placówkach oświatowych, 
audytor/kontroler, nauczyciel języka pol-
skiego; 

 – 73 wolne miejsca pracy dla osób 
z wykształceniem średnim, m.in. pra-
cownik biurowy, kelner, technik prac biu-
rowych, ratownik medyczny, opiekun  
w domu pomocy społecznej, księgowy; 

 – 101 wolnych miejsc pracy dla 
osób z wykształceniem zasadniczym 
zawodowym, m.in. robotnik magazy-
nowy, operator maszyn i urządzeń do 
przetwórstwa tworzyw sztucznych, kel-
ner, szwaczka maszynowa, blacharz, 
operator maszyn do obróbki skrawa-
niem, monter wyrobów z drewna, fryzjer, 
operator maszyn do produkcji opakowań  
z papieru, sprzedawca, mechanik ma-
szyn i urządzeń przemysłowych, ko-
smetyczka, monter instalacji i urządzeń 
sanitarnych; 

485 wolne miejsca pracy dla osób 
z wykształceniem podstawowym, m.in. 
magazynier, tłoczarz w metalu, mon-

ter wiązek elektrycznych, sprzątacz-
ka biurowa, pracownik przygotowujący 
posiłki typu fast food, kierowca samo-
chodu dostawczego, operator wtryskar-
ki, sprzedawca, fryzjer, pomoc kuchen-
na, murarz, ogrodnik terenów zielonych, 
monter instalacji i urządzeń sanitarnych, 
kierowca samochodu ciężarowego, pia-
skarz.

Oferty pracy subsydiowanej: 
 – 7 wolnych miejsc pracy dla osób 

z wykształceniem wyższym, m.in. au-
tor tekstów i sloganów reklamowych, in-
struktor hipoterapii, archiwista zakłado-
wy, asystent kontraktu, asystent adwo-
kata; 

 – 21 wolnych miejsc pracy dla 
osób z wykształceniem średnim, m.in. 
specjalista do spraw organizacji usług 
gastronomicznych, kosmetyczka, asy-
stent do spraw księgowości, opiekunka 
dziecięca, technik prac biurowych, orga-
nizator obsługi sprzedaży internetowej, 
barista, specjalista do spraw sprzeda-

ży, architekt wnętrz, technik informatyk, 
asystent do spraw księgowości; 

 – 9 wolnych miejsc pracy dla osób 
z wykształceniem zawodowym, m.in. 
fryzjer damski, mechanik pojazdów sa-
mochodowych, doradca klienta, sprze-
dawca, operator wtryskarki; 

 – 36 wolnych miejsc pracy dla 
osób z wykształceniem podstawowym, 
m.in. pracownik fizyczny, pomocniczy 
robotnik budowlany, taksówkarz, robot-
nik gospodarczy, malarz budowlany. 

Od początku 2020 roku z aktyw-
nych form przeciwdziałania bezrobociu 
skorzystało łącznie 66 osób bezrobot-
nych. 

Taki obraz bielskiego rynku pracy 
wyłonił się nam na koniec marca. Gdy 
tylko będą oficjalne dane za kwiecień, 
przedstawimy je i porównamy z obecny-
mi, aby zobaczyć, jak nasze miasto ra-
dzi sobie gospodarczo w dobie pandemii 
koronawirusa. 

Jacek Kachel 
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pRZyłbicE i mASEcZki

Drukarnia Times oraz zespoły działające w Biel-
skim Centrum Kultury – Bielsko i Jarzębinki ofiarowały 
bielszczanom w darze przyłbice i maseczki.

Drukarnia Times – która drukuje w tym roku m.in. 
Magazyn Samorządowy W BIELSKU-BIAŁEJ oraz 
PEŁNĄ KULTURĘ – na czas pandemii przestawiła 
produkcję na przyłbice i postanowiła podzielić się ni-
mi z potrzebującymi. Wydrukowane przyłbice przeka-
zała prezydentowi Jarosławowi Klimaszewskiemu. 50 
sztuk ofiarowanych przyłbic trafiło do Szpitala Miejskie-
go przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego. 

Ponad 1000 maseczek uszyły natomiast dwa ze-
społy działające w BCK. 500 sztuk przekazały prezy-
dentowi miasta kierowniczki Zespołu Pieśni i Tańca 
Bielsko Bożena Bieńczyk oraz Zespołu Tańca i Piosen-
ki Jarzębinki Barbara Komarnicka-Drużbicz. Prezydent 
osobiście włożył maseczki do maskomatów znajdują-
cych się przy Ratuszu. 

8 maja kolejne maseczki przekazali bielszczanom 
tancerze z Zespołu Pieśni i Tańca Bielsko. Para mło-
dych ludzi ubranych w ludowe, regionalne stroje umo-
cowała kilka torebek z lnianymi, ekologicznymi, wielora-
zowymi maseczkami w maskomacie na moście na Bia-
łej, tuż przy pomniku Reksia. 100 maseczek rozeszło 
się natychmiast.                                                             ek

Przy wejściu do szpitala obowią-
zuje pomiar temperatury oraz dezynfek-
cja rąk. 

– Pacjenci mają również obowią-
zek wypełnić ankietę z krótkim wywia-
dem epidemiologicznym. Można to zro-
bić przed przyjściem do szpitala. Ankie-
ta dostępna jest na stronie www.hospi-
tal.com.pl/ – informuje rzecznik prasowy 
szpitala Anna Szafrańska.

W Zakładzie Diagnostyki Obrazo-
wej pacjenci umawiani są na badania: 
tomografię komputerową, rezonans ma-
gnetyczny, a także USG oraz USG-Dop-
pler na konkretne godziny, z zachowa-
niem odpowiedniego odstępu czasowe-
go, aby uniknąć tłoku pod pracowniami. 

Na badania pacjenci powinni zgła-
szać się pojedynczo, bez osób towarzy-
szących – chyba, że stan ich zdrowia 
wymaga pomocy kogoś bliskiego. Pa-
cjenci, którzy podejrzewają u siebie ja-
kąkolwiek infekcję, proszeni są o telefo-

niczne poinformowanie o tym rejestracji 
ZDO; w takiej sytuacji wizyta zostanie 
przełożona na termin późniejszy. 

Osoby skierowane na badania pro-
szone są o wchodzenie do pomieszczeń 
dopiero po wezwaniu przez pracowni-
ków ZDO. 

Pacjentom skierowanym na reha-
bilitację indywidualnie wyznaczane są 
godziny zabiegów. W celu minimalizo-
wania kontaktu z innymi odległość mię-
dzy osobami w jednym pomieszczeniu 
musi wynosić minimum 2 metry. Zabie-
gi wykonywane są w systemie jeden pa-
cjent na jednego fizjoterapeutę. Przed 
wejściem do gabinetu i po jego opusz-
czeniu konieczna jest dezynfekcja rąk. 

Przeprowadzane są zabiegi fizy-
koterapii oraz kinezyterapii m.in. elektro-
lecznictwa, laseroterapii, magnetotera-
pii, a także leczenie ultradźwiękami oraz 
światłolecznictwa. Z uwagi na zagroże-
nie SARS – CoV-2 osoby ze skierowa-

bAdAniA i ZAbiEgi jUż możLiwE
Szpital Wojewódzki wznowił wykonywanie badań ambulatoryjnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.  
Czynny jest już także Zakład Rehabilitacji szpitala. Badania i zabiegi odbywają się z uwzględnieniem  
wszelkich procedur, które mają zapobiec zakażeniu koronawirusem personelu oraz pacjentów. 

niami nie mogą korzystać m.in. z kąpieli 
w basenie, leczenia błotem mineralnym 
(fango), masaży, a także innych zabie-
gów, które wymagają bezpośrednie-
go kontaktu fizjoterapeuty z pacjentem. 
Nie ma również ćwiczeń zbiorowych 

Ofiarodawcy u prezydenta J. Klimaszewskiego Artyści zespołu Bielsko przy maskomacie na moście

oraz jazdy na rowerach stacjonarnych 
dla grup osób, które cierpią na problemy 
kardiologiczne. 

Personel wykonujący badania i za-
biegi wyposażony został we wszelkie 
środki ochrony osobistej: maseczki, rę-
kawiczki, gogle lub przyłbice. W ZDO 
po każdym pacjencie nastepuje dezyn-
fekcja sprzętu  i pracowni diagnostycz-
nej, a w ZR – pomieszczeń, w których 
odbywają się zabiegi, oraz stanowisk, 
na których trwały ćwiczenia. Pokoje są 
również regularnie wietrzone.                q
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W Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego spraw-
dziliśmy, na jakim etapie są poszczególne zadania. 
Najbardziej zaawansowane prace trwają przy moderni-
zacji basenu przy szkole przy ul. Sterniczej i sali gimna-
stycznej w SP 31 w Starym Bielsku. 

Umowa z wykonawcą basenu ma termin realizacji 
do końca sierpnia.

 – Już teraz widać, że przy okazji tej budowy po-
jawiły się braki materiałowe i prawdopodobnie wszyst-
ko się przedłuży – mówi naczelnik Wydziału Inwestycji 
UM Jan Pacia. 

Być może basen uda się oddać do użytku we 
wrześniu tego roku. W tej chwili wykonawca doprowa-
dził budowę do stanu surowego i zamontował nieckę 
basenową ze stali nierdzewnej.

Dwa miesiące później uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 31 w Starym Bielsku powinni odbyć pierwsze 
zajęcia wychowania fizycznego w nowo wybudowanej 
sali gimnastycznej.

 – Obiekt jest w stanie surowym, wykonawca sta-
wia ściany wewnętrzne. Trwają też przygotowania do 
montażu konstrukcji dachowej – zapowiadał pod koniec 
marca naczelnik.

Na starcie jest dopiero projekt inwestycji związa-
nej z budową przedszkola przy ul. Janowickiej w Hałc-
nowie. Urzędnicy nie ukrywają, że problemem jest uzy-
skanie zgody na wycinkę drzew na tym terenie. Chodzi 
o ponad 100 drzew owocowych i kilka liściastych w sta-
rym sadzie. Zgodę na ich wycięcie musi wydać Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego, a do jej wyda-
nia niezbędny jest projekt budowlany, który jest dopiero 
przygotowywany. 

Kilka placówek przedszkolnych czeka też rozbu-
dowa. Mowa tu o budynkach przedszkoli – nr 39 przy 
ul. Mazańcowickiej w Komorowicach Śląskich, nr 30 
przy ul. Karpackiej i nr 4 przy ul. Kazimierza Wielkiego. 

W przypadku pierwszego przedszkola urzędni-
cy Wydziału Inwestycji przygotowują się do zawarcia 
umowy z wykonawcą. Najkorzystniejszą ofertę złoży-

pkS kUpił  
nowE SoLARiSy

13 nowych autobusów Solaris Urbino 12 
CNG zasilanych sprężonym gazem, zakupio-
nych przez PKS/Komunikację Beskidzką, za-
cznie wozić mieszkańców powiatu bielskiego 
w drugiej połowie maja. Obecnie trwa rejestra-
cja pojazdów oraz szkolenie kierowców i me-
chaników. 

Wyprodukowane w Bolechowie pod Po-
znaniem autobusy spalają ok. 43-45 m3 gazu 
ziemnego. 

 – Nowe autobusy są po prostu beskidz-
kie – dopasowane do tego terenu i naszych 
potrzeb, a przede wszystkim bardzo ekolo-
giczne – mówi wiceprezes zarządu bielskie-
go PKS Paweł Sadza. – Udało nam się wy-
negocjować, że każdy metr sześcienny gazu 
będzie kosztował 1,65 zł netto. Będzie to więc 
znacznie tańsze paliwo niż dotychczas uży-
wane w naszym przedsiębiorstwie – dodaje 
wiceprezes Sadza. 

Wszystkie zamówione pojazdy są 
12-metrowe, jednorazowo w komfortowych 
warunkach mogą przewozić 90 pasażerów,  
w tym 32 na miejscach siedzących. Autobusy 

wAżnE inwEStycjE w oświAciE 
Szereg dużych inwestycji jest lub będzie realizowanych w tym roku w oświacie w Bielsku-Białej. Do najważniejszych z nich należą  
m.in. budowa basenu w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Sterniczej 4 na Osiedlu Beskidzkim, budowa sali gimnastycznej w Szkole 
Podstawowej nr 31 przy ul. Zapłocie Duże w Starym Bielsku, a także liczne budowy, rozbudowy i termomodernizacje przedszkoli. 

ło Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Beskid NR VI.  
W pierwszym etapie przedszkole zostanie rozbudowa-
ne o nowe pomieszczenia. Drugi etap przewiduje na-
tomiast przebudowę istniejącego budynku, po prze-
niesieniu oddziałów przedszkola do nowo oddanej do 
użytkowania części. Wykonawca ma 2 lata na realiza-
cję umowy. 

Przedszkole nr 30 przy ul. Karpackiej będzie na-
tomiast większe niż pierwotnie zakładano. W odpowie-
dzi na prośby mieszkańców i członków Rady Osiedla  
w placówce powstaną cztery dodatkowe oddziały i ko-
lejna kondygnacja, aby to wszystko pomieścić. Wcze-
śniej w planach było powiększenie przedszkola tylko  
o dwa oddziały. Urzędnicy są na etapie zawierania 
umowy z wykonawcą. 

Przedszkola nr 4 przy ul. Kazimierza Wielkie-
go także dotyczył problem z pozwoleniem na wycinkę 
drzew. Naczelnik Pacia widzi jednak światło w tunelu.

 – Po wielu perypetiach udało się nam uzyskać 
zgodę na realizację – mówi J. Pacia. Projekt rozbudo-
wy placówki przy ul. Kazimierza Wielkiego przewiduje 
powstanie w istniejącym budynku sześciu oddziałów ze 
stołówką, kuchnią i zapleczem. 

Wydział Inwestycji przygotowuje się również do 
termomodernizacji kilku placówek oświatowych. Cho-
dzi m.in. o Przedszkole nr 50 przy ul. Łagodnej na Osie-
dlu Złote Łany, Przedszkole nr 35 przy ul. Spółdzielców, 
Szkołę Podstawową nr 26 przy ul. Złoty Potok 7 i bu-
dynek Miejskiego Zarządu Oświaty przy ul. Akademii 
Umiejętności 1A.

Przetarg na termomodernizację Przedszkola nr 
5 i Szkoły Podstawowej nr 26 właśnie został rozstrzy-
gnięty i urzędnicy czekają na podpisanie umowy z wy-
konawcą.

Lada dzień Wydział Zamówień Publicznych ogłosi 
przetarg na termomodernizację Przedszkola nr 35 przy 
ul. Spółdzielców, w przypadku Przedszkola nr 23 przy-
gotowywana jest dokumentacja. 

Warto dodać, że na realizację wymienionych ter-
momodernizacji miasto chce uzyskać dofinansowanie  
z funduszy Unii Europejskiej. 

 – Kompletujemy dokumentację dla części projek-
towej tych zadań. Przygotowaliśmy wniosek ze studium 
wykonalności, aby złożyć dokumenty na dofinansowa-
nie – dodaje naczelnik.

Emilia Klejmont 

Sala gimnastyczna przy SP 31 Powstaje basen w zespole szkół przy ul. Sterniczej



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 8-9/450-451  15.05.20207
miasto
ms.bielsko-biala.pl

są wyposażone w klimatyzację, monito-
ring, wi-fi, gniazdka na USB, mają przy-
ciemniane szyby i są niskopodłogowe. 

 – Pojazdy są przyjazne pasaże-
rom niepełnosprawnym, jest też miejsce 
dla psa-przewodnika osoby niedowi-
dzącej – mówi Radosław Ostałkiewicz, 
przewodniczący Beskidzkiego Związ-
ku Powiatowo-Gminnego, właściciela 
przedsiębiorstwa. 

W ramach projektu Rozwój nisko-
emisyjnego transportu publicznego Po-
wiatu Bielskiego – zakup taboru auto-
busowego kupiono 26 autobusów na 

gaz CNG. Reszta pojazdów ma dotrzeć  
w drugim półroczu. Na inwestycję wartą 
32 mln zł udało się pozyskać środki unij-
ne w wysokości 22,6 mln zł. 

Według zapowiedzi, stacja do tan-
kowania pojazdów miała być gotowa do 
połowy maja. – W związku z tym, że Pol-
skie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 
nie wywiązało się z umowy jej budo-
wy, bielski PKS/Komunikacja Beskidzka 
wdrożył alternatywne rozwiązanie – in-
formuje rzeczniczka Starostwa Powiato-
wego w Bielsku-Białej Magdalena Fritz. 

q

Projekt ma zapewnić czynną ochronę gatunków i siedlisk 
przyrodniczych oraz ograniczyć antropopresję, czyli planowane  
i przypadkowe działania ludzi mające wpływ na środowisko przy-
rodnicze na obszarach chronionych.

Pierwszy etap inwestycji obejmuje cztery zadania. Pierwsze 
to utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w budynku dawne-
go przedszkola przy ul. Grotowej 11. W planach jest przebudowa 
obiektu i jego całościowa adaptacja pod działalność dotyczącą 
edukacji ekologicznej. Do zagospodarowania jest także działka 
wokół o powierzchni 1,5 ha. Drugie zadanie to zagospodarowanie 
terenu ujścia rzeki Straconka, pomiędzy rzeką Białą i ulicą gen. 
Stanisława Maczka. W tym rejonie powstaną miejsca wypoczyn-
ku. Będzie można korzystać z pieszych ścieżek edukacyjnych. Na 
drzewach zawisną budki dla ptaków, a na trawnikach pojawią się 
hotele dla owadów, mające zapewnić bioróżnorodność. W pla-
nach jest również uporządkowanie zieleni w tym rejonie – miej-
sce gatunków inwazyjnych zajmą rodzime. Stanie tu też publiczna 
toaleta oraz powstanie kładka na rzece Straconka. W przyszło-
ści, zagospodarowane ujście rzeki Straconka będzie jednym z ele-
mentów dużego terenu nad rzeką Białą, razem z Parkiem Strzy-
gockiego, który czeka na nową koncepcję rewitalizacji, i Zieloną 
plażą Miejską – efektem głosów mieszkańców w ramach Budżetu 
Obywatelskiego.

Kolejne zadania w pierwszym etapie inwestycji to rewitaliza-
cja Lasu Cygańskiego i jego części parkowej. Chodzi o odnowie-

nie ponad 5 km nawierzchni na ścieżce edukacyjno-ekologicznej, 
założenie ogrodu sensorycznego, nowe nasadzenia i pielęgnację 
zieleni, umieszczenie tablic edukacyjnych, lokalizacyjnych i gatun-
kowych, budek dla zwierząt, budowę altan rekreacyjnych, a także 
odbudowę drewnianej altany na szczycie Koziej Góry. Zrewitalizo-
wana zostanie również część parkowa lasu komunalnego przy ul. 
Olszówka/Pocztowa. 

Rewitalizacja będzie polegała na wzbogaceniu siedliska łę-
gowego (zbiorowiska leśnego, występującego nad rzekami i poto-
kami, w zasięgu wód powodziowych, które podczas zalewu nano-
szą i osadzają żyzny muł – przyp. red.) i grądowego (wielogatun-
kowy i wielowarstwowy las liściasty zazwyczaj z przewagą grabów 
i dębów – przyp. red.), utworzeniu części ogrodniczej, pokryciu su-
chego strumienia roślinnością i nasadzeniu krzewów. Tu także po-
jawią się tablice informacyjno-edukacyjne, tablice gatunkowe oraz 
ścieżki edukacyjne. Ujednolicona będzie nawierzchnia na istnieją-
cych ścieżkach pieszych – z mieszanki kamiennej z kruszywa ła-
manego. Dodatkowo powstaną dwie nowe ścieżki piesze.

Pierwszy etap projektu ma zostać zrealizowany w trze-
cim kwartale 2021 r. W najbliższym czasie Urząd Miejski planuje 
ogłosić przetargi w formule zaprojektuj – wybuduj dla tych zadań. 
Równolegle mają być realizowane prace dotyczące drugiego eta-
pu, na który jest już wykonana dokumentacja projektowa. 

W tej chwili urząd czeka na informacje o dofinansowaniu pro-
jektu.                                                                                                    ek

tEREny nAdbRZEżnE potRZEbUjĄ ochRony
Ponad 12 mln zł 
dofinansowania z Unii 
Europejskiej otrzyma Urząd 
Miejski w Bielsku-Białej 
na rewitalizację miejskich 
systemów nadbrzeżnych. 
Dofinansowanie dotyczy 
projektu Rewitalizacja 
miejskich systemów 
nadbrzeżnych wraz  
z utworzeniem Centrum 
Edukacji Ekologicznej  
w mieście Bielsko-
Biała – etap I w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020. 
Całkowity koszt inwestycji  
to 15,6 mln zł, 
dofinansowanie wyniesie 
dokładnie 12,2 mln zł.

Koncepcja zagospodarowania 
przestrzennego terenu Cen-
trum Edukacji Ekologicznej 
przy ul. Grotowej
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 – Obiekt został już połączony  
z istniejącym budynkiem szpitala łącz-
nikiem, który zapewni pełną komunika-
cję z istniejącym obiektem szpitalnym. 
W maju rozpoczną się prace budowlane 
związane z realizacją kolejnych dwóch 
łączników, które skomunikują nowy pa-
wilon szpitalny z przychodnią, apteką 
szpitalną, oraz laboratorium. Zakoń-
czenie robót stanu surowego planowa-
ne jest na koniec maja, co stanowi po-
nad miesięczne wyprzedzenie w sto-
sunku do przyjętego harmonogramu. 
Rozpoczęto prace przy wykonywaniu 
wewnętrznych instalacji teletechnicz-
nych, wentylacyjnych, wodno-kanaliza-
cyjnych, elektrycznych oraz prace wy-
kończeniowe. Wykonywane są również 
sieci zewnętrzne, renowacje istniejącej 
kanalizacji ogólnospławnej oraz niwelo-
wany jest teren wokół budynku. W maju 
rozpoczną się roboty ziemne związane 
z układem komunikacyjnym oraz parkin-
gowym, wykonywanie podbudów oraz 
nawierzchni z kostki granitowej. Zakoń-
czenie głównych robót w ramach zle-
conych prac planowane jest na przeło-
mie roku 2020/2021. W roku 2021 obiekt 
będzie wyposażany, wykańczany oraz 
przekazywany do użytkowania – infor-
mował Kamil Janas, kierownik projektu 
– ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o., 
sp.k. 

Od chwili przejęcia przez samo-
rząd Bielska-Białej od Starostwa Powia-
towego szpitala onkologicznego przy ul. 
Wyzwolenia, władze miasta czyniły sta-
rania o pozyskanie na jego unowocze-
śnienie środków zewnętrznych. W czer- 
wcu 2018 roku miasto otrzymało na pro-
jekt modernizacji Beskidzkiego Centrum 
Onkologii dofinansowanie w wysokości 
76 mln zł. Inwestycja wówczas została 
oszacowana na 101 mln zł. 

Sercem szpitala stanie się nowy, 
pięciokondygnacyjny budynek, które-
go architektura będzie harmonizować  
z istniejącym otoczeniem, o powierzchni 
użytkowej 4.658,9 m2 i kubaturze 13.500 
671 m3. W jego przyziemiu znajdą się 
pomieszczenia techniczne, zakład me-
dycyny nuklearnej, podręczna steryliza-
tornia, sala odpraw lekarskich, pracow-
nia rezonansu magnetycznego. Na par-
terze zlokalizowany zostanie zakład dia-
gnostyki obrazowej z pracownią RTG, 
dwoma pracowniami tomografii kompu-
terowej, pracownią mammografii, pra-

rOzbuDOwA beSKIDzKIeGO Centrum OnKOLOGII 
Trwa rozbudowa budynku szpitalnego o pięciokondygnacyjny segment, połączenie z istniejącymi budynkami, przebudowa strefy wejściowej 
budynku głównego, przebudowa dróg i parkingów wewnętrznych. Łączna powierzchnia użytkowa nowego segmentu to ok. 4 600 m2. 

pik, nie przewiduje się istotnych zmian, 
poza usunięciem ścianek działowych. 
Budynek portierni pozostanie bez zmian. 

Warto pamiętać, że zabudowania 
szpitalne są wpisane do rejestru zabyt-
ków, stąd wiele wymogów wobec pro-
jektantów i wykonawców w celu zacho-
wania historycznego charakteru obiek-
tu. Zachowane zostaną na przykład de-
tale elewacji, wielkość i kształt otworów 
okiennych z pierwotnym podziałem kwa-
ter, stolarki drzwiowej z przeszkleniami, 
kutymi kratami i nadświetlem. Utrzyma-
na zostanie kolorystyka budynku (biała), 
zachowane i wyremontowane zostanie 
ogrodzenie zespołu szpitala.

Nowe obiekty gabarytami i formą 
muszą nawiązywać do istniejącej zabu-
dowy, a wysokość nowej nie może prze-
kroczyć wysokości istniejących budyn-
ków. Cały teren szpitala może być zabu-
dowany tylko do 50 proc. powierzchni,  
a minimalna wielkość powierzchni biolo-
gicznie czynnej to 30 proc. Rośliny bę-
dące w kolizji z planowaną inwestycją 
zostaną usunięte lub przesadzone – wg 
projektu opracowanego przez specjali-
stów. Projekt przygotowało konsorcjum 
firm Proj-przem-projekt z Bydgoszczy. 

Znaczącym elementem projektu 
jest zakup wyposażenia i aparatury me-
dycznej. W ramach diagnostycznej apa-
ratury medycznej planuje się m.in. zakup 
takich urządzeń, jak hybrydowy system 
SPECT/CT, rentgenowski tomograf kom-
puterowy, rezonans magnetyczny o na-
tężeniu pola magnetycznego minimum 

3 T, nowoczesny mammograf cyfrowy 
z tomosyntezą i przystawką do biopsji 
stereotaktycznej, cyfrowy aparat rentge-
nowski z telekomado oraz dodatkowym 
stanowiskiem do zdjęć płucnych.

Zakres projektu obejmuje także 
zakup sprzętu medycznego do Cen-
tralnej Sterylizacji w szpitalu przy ul. 
Wyspiańskiego 21. Umożliwi to prze-
jęcie wszystkich procedur sterylizacyj-
nych w zakresie działalności szpitala we 
wszystkich jego lokalizacjach. W szpi-
talu przy ul. Wyzwolenia 18 powstanie 
mała ambulatoryjna sterylizatornia, któ-
ra podlegać będzie kierownikowi Cen-
tralnej Sterylizacji, realizująca wyłącznie  
procedury małe dla prowadzonej dzia-
łalności ambulatoryjnej szpitala onkolo-
gicznego oraz ewentualnych przypad-
ków nagłych (tzw. na cito – bardzo szyb-
ko, przyp. red).

Projekt Nowoczesna baza Be-
skidzkiego Centrum Onkologii – Szpita-
la Miejskiego im. Jana Pawła II w Biel-
sku-Białej jest dofinansowany ze środ-
ków Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 na podstawie umowy o dofi-
nansowanie z 24 lipca 2018 r. Całkowita 
wartość projektu wynosi ok. 119 mln zł,  
a wartość dofinansowania ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego wynosi ok. 76 mln zł, co sta-
nowi 85 proc. kosztów kwalifikowanych 
tej inwestycji. Planowany termin zakoń-
czenia realizacji inwestycji został okre-
ślony na 2021 r.                                JacK 

cownią biopsji stereotaktycznej oraz 
pracowniami USG.

Znajdzie się tam też izba przyjęć 
wraz z pomieszczeniem rejestracji oraz 
pomieszczenia towarzyszące. Piętro 
pierwsze i drugie zajmą oddziały łóżko-
we z salami dwu i trzyosobowymi oraz 
izolatkami, na piętrze trzecim znajdzie 
się blok operacyjny z czterema sala-
mi operacyjnymi i z salą wybudzeń. Na 
piątej kondygnacji zlokalizowane zosta-
ną urządzenia techniczne obsługujące 
budynek.

Obiekt zaprojektowano w kon-
strukcji szkieletowo-ścianowej, przy-
kryty będzie drewnianą więźbą kratow-
nicową i pokryty blachą cynkowo-tyta-
nową. Od strony wschodniej jednokon-
dygnacyjny łącznik poprowadzi do bu-
dynku przychodni, a drugi łącznik nad-
ziemny połączy budynek przychodni  
z budynkiem laboratorium. Od strony za-
chodniej zaprojektowano łącznik dwu-
kondygnacyjny z poziomu przyziemia  
i parteru prowadzący do budynku głów-
nego szpitala, zlokalizowany w miejscu 
starej kotłowni, która zostanie do końca 
rozebrana (jest rozebrana w części nad-
ziemnej). Przebudowana zostanie stre-
fa wejścia do szpitala. Istniejąca parte-
rowa przybudówka, wykonana w końcu 
XX wieku, zostanie rozebrana. W miej-
scu przybudówki została zaprojektowa-
na rampa podjazdowa oraz chodniki.  
W istniejącym zabytkowym budynku 
przylegającym do przybudówki, w któ-
rym mieścić się będzie kawiarnia i skle-
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nowy SpRZęt  
dLA nowoRodków

Oddział Patologii Noworodka w Szpitalu Woje-
wódzkim otrzymał fotel do kangurowania od Fundacji 
Słoneczna Kraina Dzieciom. Kangurowanie to wyjąt-
kowy sposób przytulania noworodka metodą skóra do 
skóry. Jedno z rodziców siada na takim fotelu i przy-
tula dziecko. Maluch słyszy bicie serca najbliższej mu 
osoby, czuje ruchy klatki piersiowej i ciepło ciała oso-
by dorosłej.

Wcześniej jeden fotel do kangurowania podaro-
wała szpitalowi żona prezydenta RP Andrzeja Dudy 
Agata Kornhauser-Duda, która w maju ubiegłego ro-
ku wzięła udział w otwarciu zmodernizowanego od-
działu. Drugi fotel podarowali rodzice jednego z ma-
łych pacjentów.

Oddział Patologii Noworodka  funkcjonuje od  
1 stycznia 2001 r. Niedawno przeszedł gruntowny re-
mont. Obecnie dysponuje 20 stanowiskami – ośmio-
ma intensywnej terapii, sześcioma opieki ciągłej  
i sześcioma opieki pośredniej. Wszystkie stanowiska 
posiadają pełną możliwość monitorowania funkcji ży-
ciowych noworodków. Oddział ma nowoczesne in-
kubatory otwarte i zamknięte oraz aparaturę diagno-
styczną umożliwiającą stawianie diagnozy przy łóżku 
chorego (przyłóżkowe aparaty RTG i USG), analizato-
ry glukozy, analizator gazowy i jonowy.                        q

wkRótcE pRZEbUdowA  
oddZiAłów SZpitALA  
wojEwódZkiEgo

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej rozstrzygnął 
przetarg na wybór wykonawcy przebudowy Oddziałów 
Neurologicznego oraz Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej. 
Planowo prace mają ruszyć w maju.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Wodpol sp. 
z o.o. z Żywca, która specjalizuje się m.in. w budowie 
obiektów użyteczności publicznej związanych z branżą 
medyczną. Spółka Wodpol zaoferowała wykonanie prze-
budowy za kwotę 2,6 mln zł.  

 – Nie wiadomo jednak, czy w związku z aktualną 
sytuacją epidemiologiczną termin ten zostanie dotrzyma-
ny. Możliwe, że realizację inwestycji trzeba będzie prze-
sunąć – mówi zastępca dyrektora ds. administracyjno-
-technicznych szpitala Łukasz Matlakiewicz. Planowo in-
westycja ma zostać zrealizowana do końca 2020 roku. 

Zmiana lokalizacji Oddziałów Chirurgii Ogólnej  
i Naczyniowej oraz Neurologii prowadzona będzie etapa-
mi. Oba oddziały będą w tym czasie funkcjonowały. 

Dzięki tej inwestycji znacznie zwiększy się liczba łó-
żek na neurologii. Obecnie oddział dysponuje 37 łóżkami. 
Po przebudowie liczba łóżek zwiększy się do 50. 

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej dysponuje 
46 miejscami. Liczba ta po przebudowie zostanie utrzy-
mana. Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki dotacji  
z budżetu województwa śląskiego, która wynosi 2,3 mln 
zł.                                                                                         q

Po zakończeniu procedury przetargowej  
w sprawie rozbudowy Przedszkola nr 39 przy ul. 
Mazańcowickiej rozpoczęły się intensywne pra-
ce na tym obiekcie. Inwestycję zrealizuje Przedsię-
biorstwo Robót Budowlanych Beskid nr VI z Bielska-
-Białej. Pomimo obiektywnych trudności związanych  
z pandemią budowa postępuje sprawnie. W tym wy-
padku można powiedzieć, że prace przebiegają na-
wet sprawniej niż zwykle, gdyż dzieci nie korzystają  
z dotychczasowego obiektu. 

Warto przypomnieć, że zadanie jest dwuletnie. 
Inwestycja zakłada w pierwszym etapie dobudowę 
dwóch oddziałów przedszkolnych oraz nowoczesne-
go zaplecza kuchennego i socjalnego. Po zakończe-
niu rozbudowy i uzyskaniu pozwolenia na użytkowa-
nie dla tej części obiektu, w kolejnej fazie wykonana 

zostanie modernizacja istniejącego obiektu przed-
szkolnego.

Po rozbudowie przedszkole będzie dyspono-
wało czterema oddziałami dla stu przedszkolaków. 
W nowym, powiększonym układzie organizacyjnym 
placówka rozpocznie działalność od września 2021 
roku.

Powierzchnia użytkowa części istniejącej wy-
nosi 309,25 m2, powierzchnia użytkowa części do-
budowanej – 383,10 m2.

Koszt budowy to 4 475 961,39 zł. 
Umowa nie obejmuje dostawy wyposażenia 

dla dwóch nowych oddziałów, zaplecza socjalnego 
oraz kuchni.

Zakończenie zadania zaplanowane jest na ko-
niec czerwca 2021 r.                                               JacK 

RoZbUdowUjĄ pRZEdSZkoLE pRZy UL. mAZAńcowickiEj

bbtS APLIKuje O StArt  
w PLuSLIDze

Klub BBTS Bielsko-Biała zakończył sezon 
2019/2020 na drugim miejscu, dzięki temu ma szan-
sę występować w kolejnych rozgrywkach w PlusLi-
dze. Zgodnie z regulaminem, pierwszeństwo awan-
su ma jednak Stal Nysa, która w momencie decyzji 
o przedwczesnym zakończeniu rozgrywek zajmo-
wała 1. miejsce w tabeli. Bielscy działacze przygoto-
wali jednak wszystkie niezbędne dokumenty a także 
wpłacili kaucję na konto Polskiej Ligi Siatkówki. 

 – Koniec sezonu rozgrywkowego stał się faktem, 
my jednak – mimo zajęcia drugiego miejsca – wciąż 
mamy szansę na rywalizację w rozgrywkach siatkar-
skiej PlusLigi w przyszłym sezonie. Jako wicelider zo-
staliśmy zaproszeni przez Zarząd Polskiej Ligi Siat-
kówki do audytu, który ma na celu sprawdzenie czy 
klub spełnia wymogi regulaminu PlusLigi. W ostatnim 
czasie intensywnie pracowaliśmy nad dokumentacją, 
którą musieliśmy przesłać do Polskiej Ligi Siatkówki – 

mówi prezes BBTS Bielsko-Biała Mirosław Krysta. – 
Na konto PLS przelaliśmy wymaganą kaucję. Oprócz 
tego przedstawiliśmy plan finansowy, który zawierał 
także dokumenty potwierdzające zagwarantowanie 
środków finansowych od naszych sponsorów. Trzeba 
było wykazać płynność finansową, musieliśmy uzy-
skać szereg zaświadczeń o niezaleganiu z płatnościa-
mi od instytucji (US, ZUS, PZPS, WZPS – przyp. red), 
a także od zawodników. Mam nadzieję, że przygoto-
wane przez nas dokumenty spotkają się z uznaniem 
ze strony Polskiej Ligi Siatkówki. Zdajemy sobie jednak 
sprawę z tego, że będziemy brani pod uwagę dopiero 
wówczas, gdy aplikacja Stali Nysa zostanie odrzucona 
– dodaje prezes BBTS.

Na stanowisku szkoleniowca bielskiej drużyny 
pozostanie Harry Brokking. Z BBTS rozstanie się na-
tomiast atakujący Mateusz Frąc. 

W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie 
prezesów klubów pierwszoligowych, podczas które-
go być może ustalone zostaną szczegóły rozpoczę-
cia i kształtu nowego sezonu.

materiały prasowe BBTS
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Centrum przesiadkowe i nowe 
rozwiązania w stylu zaparkuj  
i jedź (park and ride) już niedługo 
w Bielsku-Białej?! 

System komunikacji zbiorowej 
to zmora wszystkich większych miast. 
Wielość samochodów połączona z de-
ficytem wolnej przestrzeni sprawiają, że 
każde rozwiązanie poprawiające tę rze-
czywistość przyjmowane jest z nadzie-
ją. Wychodząc z tego założenia, Miejski 
Zarząd Dróg rozpisał konkurs na stwo-
rzenie w stolicy Podbeskidzia centrum 
przesiadkowego. 

Obiekt ma powstać w rejonie dzi-
siejszego dworca PKP i PKS. Oba te 
podmioty mają być udziałowcami w tej 
inwestycji. Na razie trwają rozmowy 
przedstawicieli miasta z władzami po-
szczególnych spółek. 

Główny celem, który przyświeca 
twórcom centrum przesiadkowego, jest 
zmniejszenie ruchu samochodów oso-
bowych – zarówno w mieście, jak i po-
między miastami. Inwestycja znacznie 
ułatwi poruszanie się po mieście oso-
bom przyjeżdżającym do Bielska-Białej 
własnym transportem oraz bielszcza-
nom korzystającym z kolei przy dojaz-
dach do pracy do innych miast. Zakłada 
się, że w tym terenie możliwe jest stwo-
rzenie nawet 2 tys. miejsc postojowych.

Nie podjęto jeszcze decyzji, czy 
nowo powstałe parkingi będą wielopo-
ziomowe. To dopiero pokaże projekt wy-
łoniony w konkursie na koncepcję urba-
nistyczno-architektoniczną. 

Nowy węzeł ma obsługiwać pa-
sażerów korzystających z komunikacji 
zbiorowej, w tym kolei i autobusów MZK, 
PKS oraz prywatnych przewoźników. 

cEntRUm pRZESiAdkowE pRZy dwoRcAch

Najprawdopodobniej inwestycja wyma-
gać będzie przebudowy układu komu-
nikacyjnego, w szczególności budowy 
połączenia między ulicami Krakowską  
i Warszawską, czemu pomóc ma prze-
budowa obecnej ul. Piekarskiej. Miej-
ski Zarząd Dróg ogłosił już przetarg na 
opracowanie koncepcji projektowej tej 
części inwestycji. Centrum przesiadko-
we zostanie też połączone bezpośred-
nio z drogą S1, czyli północno-wschod-
nią obwodnicą Bielska-Białej oraz z dro-
gą S52 wiodąca do Cieszyna. Niewyklu-
czone, że nowo powstałą drogę połączy 
z ul. Warszawską tunel pod terenami ko-
lejowymi.

Miejski Zarząd Dróg nie ukrywa, 
że do realizacji tak ogromnej inwestycji 

konieczne będzie pozyskanie dofinan-
sowania z Unii Europejskiej oraz innych 
źródeł.

Centrum przesiadkowe to powrót do 
przeszłości

Ten śmiały projekt tworzenia cen-
trum przesiadkowego jest swego ro-
dzaju nawiązaniem do planów sprzed  
II wojny światowej. Mało osób zdaje so-
bie sprawę z tego, ze w 1939 roku naj-
większą planowaną inwestycją w Biel-
sku była budowa centrum przesiadko-
wego. Zgodnie z przyjętym planem no-
woczesne centrum miało powstać za 
kwotę około miliona zł. Radni bielscy 
na sesji w styczniu uchwalili, że w cią-
gu dwóch lat w rejonie ul. 3 Maja i hotelu 

Prezydent powstanie wielki park samo-
chodowy.

W pierwszej kolejności tunel nad 
torami miał być przedłużony do mostu 
kolejowego nad ówczesną ul. Powstań-
ców. Nad torami miał być posadowiony 
dworzec autobusowy i postój dla tak-
sówek. Natomiast na górnym poziomie 
planowano stworzyć deptak miejski peł-
ny zieleni. Dzięki takim rozwiązaniom 
wielkie centrum przesiadkowe nie było-
by uciążliwe dla ludzi. Jako znak czasu 
do gotowego już projektu postanowiono 
dodać jeszcze jeden element – schron, 
który mógłby pomieścić 2.000 osób. In-
westycję zatrzymał wybuch wojny.

Jak się jednak okazało, polski po-
mysł tak spodobał się niemieckim wła-
dzom, że na bazie polskich planów  
w 1940 roku sporządzono nowe, oparte 
na podobnych założeniach – była w nich 
mowa o wydłużeniu tunelu, zbudowaniu 
nad nim postoju dla autobusów i taksó-
wek oraz parkingu. Niestety, koleje woj-
ny sprawiły, że do realizacji tego projek-
tu nigdy nie doszło. 

JacK 

Opublikowane na zdjęciach wizje po-
chodzą ze studium lokalizacyjnego i ma-
ją charakter wyłącznie poglądowy. Rze-
czywisty wygląd i zasięg inwestycji roz-
strzygnie przygotowywany konkurs.

Rysunki centrum przesiadkowego pla-
nowanego w latach 1939-1940. 
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Szacunek dla Ziemi, etyczna postawa wobec 
zwierząt i skuteczne, znane w świecie działania pro-
ekologiczne – kojarzone są w Bielsku-Białej z Klu-
bem Gaja. Aż 60 procent uczestników plebiscytu Ga-
zety Wyborczej Supermiasta właśnie ekologię i Gaję 
uznało za najważniejsze zjawisko w najnowszej histo-
rii Bielska-Białej.

8 maja w lokalnych tygodnikach Gazety Wybor-
czej i na jej internetowych stronach lokalnych zosta-
ły opublikowane wyniki plebiscytu podsumowujące-
go akcję Supermiasta, zorganizowaną z okazji 30. 
rocznicy pierwszych w wolnej Polsce wyborów samo-
rządowych. Gazeta najpierw poprosiła czytelników  
o wytypowanie największych sukcesów tego 30-lecia  
w ich miastach; potem na wybrane spośród wszyst-
kich zgłoszonych propozycje należało głosować inter-
netowo. Oddano w sumie 39 tysięcy głosów.

W Bielsku-Białej największe uznanie uczestni-
ków plebiscytu zyskała ekologia i działania założone-
go w 1988 roku właśnie w naszym mieście przez Jac-
ka Bożka Klubu Gaja. 

Zachęcamy Polaków i Polki do podejmowa-
nia realnych działań na rzecz środowiska naturalne-
go i poszanowania praw zwierząt. Otwieramy deba-
tę społeczną na temat tego, co to znaczy być ekolo-
gicznym. Konsekwentnie uczestniczymy w budowaniu 
społeczeństwa obywatelskiego, w tworzeniu nowych 
postaw społecznych podkreślających wagę codzien-
nych wyborów w stosunku do przyrody i świata zwie-
rząt. Poprzez nasze idee i działania staramy się inspi-
rować i zachęcać do współpracy różnorodne środowi-
ska społeczne, zawodowe i kulturowe, a także różne 
pokolenia Polaków – piszą na swojej stronie ekolodzy 
z Gai.                                                                    oprac. mt

biELSko-biAłA dUmnE Z EkoLogów i gAi

dotknij dRZEwA – 
LAS LEcZy

Po zniesieniu 20 kwietnia zakazu 
wstępu do lasów i parków Fundacja Eko-
logiczna Arka zaprasza do udziału w ak-
cji Dotknij drzewa, przytul drzewo

Arka włączyła tę akcję do progra-
mu aktywnej edukacji ekologicznej Zie-
lona Ręka, w którym już uczestniczy po-
nad 500 tysięcy osób, www.zielonare-
ka.pl

 – Wprowadzony podczas pan-
demii zakaz wstępu do lasu spotkał się  
z protestami setek tysięcy osób. Uświa-
domiliśmy sobie, jak ważny jest dla nas 
kontakt z przyrodą dopiero wtedy, gdy 
ktoś nas go pozbawił. Dlatego warto do-
cenić to, że znów możemy odwiedzać 
las – zachęca prezes Arki Wojciech 

Owczarz. – Zapraszamy do akcji Do-
tknij drzewa, przytul drzewo, która odby-
wa się na fanpage’u Zielonej Ręki (www. 
facebook.com/zielonareka/). W komen-
tarzu pod specjalnym postem dodaj 
swoje zdjęcia z lasu, parku. Dotknij drze-
wa, przytul drzewo, obejmij, oprzyj się, 
zrób zdjęcie i napisz też, dlaczego przy-
roda jest dla ciebie ważna. 20 najcie-
kawszych relacji nagrodzimy koszulkami 
lub torbami z logo programu Zielona Rę-
ka – informuje W. Owczarz.

Na pewno nieraz po wycieczce do 
lasu czuliśmy się lepiej, mieliśmy wię-
cej energii, a nawet wróciliśmy z nie-
zwykłym pomysłem. Teraz naukowcy 
po licznych badaniach potwierdzili, że 
las leczy, uczy, a nawet poprawia naszą 
kreatywność. Nasz pobyt w lesie obniża 
poziom hormonów stresu, poprawia sen, 
a nawet zwiększa liczbę komórek odpo-

wiedzialnych za odporność naszych or-
ganizmów. Spacer po lesie wspiera tak-
że proces zapamiętywania ważnych dla 
nas faktów aż o 20 proc., zaś kreatyw-
ność podczas leśnego spaceru podnosi 
się o 50 proc. 

W takich krajach, jak Japonia, Ko-
rea Południowa i Nowa Zelandia, wy-
cieczkę do lasu przepisuje lekarz. W tych  
krajach spacery po lesie uzupełniają tra-
dycyjne metody leczenia, sprawiając, że 
ludzie szybciej zdrowieją. Na doświad-
czeniach tych krajów zaczynają się wzo-
rować także państwa europejskie. Z ko-
lei Amerykańskie Towarzystwo Medycz-
ne już w 2005 roku stwierdziło, że dzie-
ci będą mądrzejsze, zdrowsze, szczę-
śliwsze i bardziej zgodne, jeśli damy im 
możliwość regularnej, swobodnej i nie-
zorganizowanej zabawy na świeżym po-
wietrzu. 

 – Odwiedzajmy lasy! Sadźmy 
drzewa! Będziemy zdrowsi i bardziej 
szczęśliwi – prosi Arka.

Partnerami programu Zielona Rę-
ka są: Miasto Bielsko-Biała, Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach, Grupa Kę-
ty, Aluprof, CBRE, Galeria Sfera.

oprac.kk

Jedna z akcji Klubu Gaja – Jarosław Kilmaszewski z dziećmi podlewają 
sadzonki, obok Jacek Bożek 

dbAmy o śRodowiSko, 
oSZcZędZAmy EnERgię

Bielszczan zainteresowanych ochroną środowiska 
i poszanowaniem energii, zachęcamy do odwiedzania 
strony internetowej www.miastodobrejenergii.pl, na 
której można znaleźć wiele praktycznych, użytecznych 
informacji dotyczących nie tylko sposobów oszczędza-
nia energii oraz ochrony środowiska, ale także szcze-
góły projektów i programów, z których korzystać mogą 
mieszkańcy Bielska-Białej. Są tu m.in. wiarygodne i ak-
tualne informacje na temat programu dotacji na wymia-
nę kotłów węglowych na ekologiczne (PONE – program 
ograniczania niskiej emisji), rozwoju elektromobilności 
(wkrótce rozpoczną się konsultacje społeczne w kwestii 
m.in. lokalizacji stacji ładowania samochodów elektrycz-
nych) czy startującego programu konkursowego Odna-
wialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej, 
który przewiduje granty dla właścicieli domów jednoro-
dzinnych przeznaczone na 1000 instalacji, sięgające na-
wet 95 proc. kosztów netto.  

Strona internetowa powiązana jest z profilem na 
Facebooku MiastoDobrejEnergii, którego odwiedzanie 
zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych wiadomości.  

Działania związane z poszanowaniem energii 
przez lata prowadziło Biuro Zarządzania Energią Urzę-
du Miejskiego, które od połowy listopada 2019 r. jest po-
łączone z Wydziałem Ochrony Środowiska, tworząc Wy-
dział Ochrony Środowiska i Energii UM. Adres interneto-
wy: www.bielsko-biala.pl/srodowisko-i-energia                                                                  

oprac. kk

fot. materiały Arki
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Obserwacje i analizy ekspertów z Instytutu Mete-
orologii i Gospodarki Wodnej nie pozostawiają wątpli-
wości – rok 2020 w Polsce, podobnie jak dwa poprzed-
nie, będzie bardzo suchy. Już w styczniu analiza zdjęć 
satelitarnych oraz pomiary wilgotnościowe gleb i wód  
w Polsce jasno wskazywały, że sytuacja jest zła. 

Słabe opady w pierwszym kwartale 2020 r. nie 
pozwoliły uzupełnić niedoborów z 2019 roku, zwłasz-
cza, że w większości były to opady deszczu (śnieg no-
towano praktycznie tylko w górach), które szybko spły-
nęły do rzek, nie zasilając wód gruntowych. Wiosna 
jest zdecydowanie sucha. Brak intensywnych opadów 
zagrozi plonom, pogłębi zagrożenie pożarowe w la-
sach, pogorszy bilans wodny. 

Jak będzie z wodą pitną?
 – Na chwilę obecną nie przewiduje się żadnych 

problemów z dostarczaniem wody pitnej dla mieszkań-
ców Bielska-Białej i okolicznych gmin – twierdzi prezes 
spółki Aqua SA Krzysztof Michalski. Aqua produkuje na 
dobę średnio 55 tysięcy m3 wody pitnej. 

 – Zbiornik w Wapienicy, w zależności od opadów 
w danym roku, dostarcza rocznie do systemu wodo-

ciągowego średnio 25-30 proc., pozostała część wody 
pitnej wtłaczanej do systemu dostarczana jest ze Sta-
cji Uzdatniania Wody (SUW) w Kobiernicach, dla któ-
rej źródłem zasilania są zasoby wodne rzeki Soły – in-
formuje prezes Michalski. – W przypadku braków opa-
dów atmosferycznych i obniżającego się poziomu wo-
dy w zbiorniku retencyjnym Wapienica produkcja wody 
z SUW Wapienica ograniczana jest do ok. 1000 m3 na 
dobę, tak aby zapewnić zasilanie w wodę pitną gminę 
Jaworze. Pozostali odbiorcy zasilani są wtedy ze stacji 
w Kobiernicach. 

Susza Alert
Sytuacja jednak jest bardzo poważna. Instytut 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiedział, że 
od 1 maja br. wprowadza nowy typ bezstopniowego 
ostrzeżenia hydrologicznego – ostrzeżenie przed su-
szą hydrologiczną.

Ostrzeżenie takie zostanie wydane w momen-
cie, kiedy przepływ wody i jej spadek, poniżej poziomu 
określanego jako granica suszy hydrologicznej, odno-
towany zostanie w trzech sąsiadujących i monitorowa-
nych zlewniach. Nowe ostrzeżenia będą publikowane 
również w sytuacji niekorzystnych prognoz opadu na 10 
kolejnych dni – czytamy na stronie instytutu. 

Ostrzeżenia publikowane będą od 1 maja do 31 
października w serwisach IMGW-PIB – serwis pogodo-
wy, Twitter, Facebook i wysyłane pocztą elektroniczną 

do wybranych odbiorców. Otrzymywać je będą również 
administracja samorządowa i wybrane służby operacyj-
ne. Pewnie niedługo na wyświetlaczach swoich telefo-
nów zobaczymy ostrzeżenie Susza Alert. 

#DeszczowkaWPralce jest ok! 
Na koniec ciekawostka – naukowcy z Politechni-

ki Wrocławskiej i Politechniki Białostockiej proponują 
recykling wody w obrębie gospodarstwa domowego.  
Z ich badań wynika, że zmagazynowaną wodę desz-
czową można wykorzystać do… prania ubrań. Oczy-
wiście pod pewnymi warunkami. Badacze co 10 dni 
poddawali analizom parametry fizykochemiczne i mi-
krobiologiczne wody z przydomowego zbiornika na 
deszczówkę. Wyniki są bardzo optymistyczne. Zanie-
czyszczenia wykryte w wodzie opadowej są bezpiecz-
ne dla procesu prania i jakości prania odzieży. Wielo-
dniowe magazynowanie wody zmienia jej parametry  
w bezpiecznym zakresie, szczególnie jeśli jest zbierana  
w podziemnych zbiornikach, które są odpowiednio za-
mknięte. Naukowcy wskazują, że przez cały okres 
trwania badań (30 dni) testowana woda spełniała ogól-
ne wymagania pod względem twardości, pH, koloru  
i zmętnienia. 

Obecnie tego typu pomysły są w fazie badań, jed-
nak proekeologiczne działania mające na celu oszczę-
dzanie wody, to konieczność.

JacK 

wODA tOwArem 
dEficytowym 

bUtELki życiA
Fundacja Ekologiczna Arka wy-

startowała z kolejną nową ogólnopolską 
akcją – Butelki życia. Będzie ona pole-
gać na zbieraniu w domu wody (z poran-
nej toalety, mycia warzyw czy naczyń, 
ale tylko środkami ekologicznymi), prze-
lewaniu do butelki/butelek i podlewaniu 
nią wybranej rośliny. Można np. wybrać  
i podlewać jedno drzewo w parku, by za-
opiekować się nim w czasie suszy. 

 – To proste działanie uczy nas 
szacunku do wody, bez której przecież 

nie ma życia. Stąd nazwa naszej akcji. 
Możemy także, opiekując się wybranym 
przez siebie drzewem czy krzewem, do-
świadczyć głębokich zmian w naszym 
stosunku do otaczającej przyrody. Prak-
tycznie każdego lata wykorzystuję wodę 
szarą do podlewania naszego ogrodu. 
Pomimo że gromadzimy deszczówkę  
w trzech zbiornikach, to i tak są momen-
ty, że jej brakuje – mówi prezes Funda-
cji Ekologicznej Arka Wojciech Owczarz.

Ogłoszona 27 kwietnia akcja or-
ganizowana jest w ramach programu 
aktywnej edukacji ekologicznej Zielona 

Ręka (www.zielonareka.pl), w którym 
już uczestniczy ponad 500 tysięcy osób. 
Logo zaprojektowała dla niej pro bono 
Małgorzata Rozenau. Arka zaprasza na 
fanpage Zielonej Ręki (www.facebook.
com/zielonareka/), gdzie w komentarzu 
pod specjalnym postem można dodać 
zdjęcia podlewanych roślin.

 – Najciekawsze relacje nagrodzi-
my torbami z grafiką akcji, w których 
później możecie nosić swoje butelki ży-
cia – informuje fundacja. 

Arka zamierza nadal w roku 2020 
prowadzić akcję edukacyjną, której ce-

Cieszmy się wiosenną zielenią, póki 
możemy. Jeszcze nie wyszliśmy  
z pandemii, a już wiemy, że czeka nas 
susza. 

Zbiornik zapory w Wapienicy

fot. Arka
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Od 20 kwietnia znów można swobodnie 
odwiedzać lasy, także te znajdujące się  
w zarządzie Lasów Państwowych. W lesie 
nie ma obowiązku używania maseczki lub 
zakrywania ust i nosa w inny sposób, należy 
jednak przestrzegać zaleceń sanitarnych 
związanych z epidemią. Trzeba też pamiętać 
o zagrożeniu pożarowym.

Zgodnie z rozporządzeniem z 19 kwietnia mo-
żemy korzystać z terenów leśnych pełniących funkcje 
publiczne, w tym państwowych lasów i parków naro-
dowych. Jedyny wyjątek dotyczy obiektów leśnej in-
frastruktury turystycznej, takich jak wiaty, miejsca bi-
wakowe, leśne siłownie, place zabaw, wieże lub tarasy 
widokowe itp. – z nich nadal nie wolno korzystać. Wy-
łączone z użytkowania obiekty będą oznaczone przez 
leśników taśmą lub w inny sposób, ale niezależnie od 
tego stosujmy się do generalnego zakazu korzystania 
z takich miejsc i urządzeń. Otwarte i dostępne są na-
tomiast leśne parkingi i miejsca postojowe.

O ile jednak po samym lesie możemy spacero-
wać bez maseczki, to musimy jej użyć przebywając na 
leśnym parkingu lub miejscu postojowym. 

Minister środowiska Michał Woś, który rekomen-
dował rządowi zniesienie zakazu korzystania z lasów, 
przypomina, że także w lesie nadal obowiązują ogólne 
zalecenia i ograniczenia dotyczące przemieszczania 
się w czasie epidemii koronawirusa. Powinniśmy za-
chowywać odpowiednie odstępy od innych osób, uni-
kać grupowania się – w trosce o zdrowie własne, bli-
skich i innych osób, a także by odciążyć zaangażowa-
ny w walkę z epidemią personel medyczny.

.
Uwaga, sucho!

Wybierając się na łono natury, należy pamiętać  
o dużym zagrożeniu pożarowym. Jak wszędzie in-
dziej, w lasach też jest bardzo sucho. To efekt prak-
tycznie bezśnieżnej i wyjątkowo ciepłej zimy oraz bra-
ku deszczu wiosną. Prognozy pogody na najbliższe ty-
godnie nie nastrajają optymistycznie.

Od początku 2020 r. do 20 kwietnia w całej Pol-
sce wybuchło blisko 2.700 pożarów lasów, z cze-

go nieco ponad 600 w Lasach Państwowych (tylko  
w kwietniu było ich dotąd, odpowiednio, 2014 i 404).  
W marcu i kwietniu pożarów lasów było więcej niż  
w tym samym okresie ubiegłego roku, który też stał 
pod znakiem suszy. W przypadku Lasów Państwo-
wych, które przeznaczają na system ochrony lasów 
przed ogniem ponad 100 mln zł rocznie (m.in. jako je-
dyne dysponują flotą kilkudziesięciu samolotów i śmi-
głowców gaśniczych), większość pożarów udaje się 
szybko wykryć i ugasić. 

Obecnie w żadnym z 430 nadleśnictw Lasów 
Państwowych nie ma okresowego zakazu wstępu do 
lasu ze względu na duże zagrożenie pożarowe. Sam 
fakt, że dane nadleśnictwo znajduje się w prognozo-
wanej strefie zagrożenia, nie przesądza o konieczno-
ści wprowadzenia takiego zakazu. Zgodnie z art. 26 
ust. 3 ustawy o lasach, o tym samodzielnie decydu-
je nadleśniczy, najlepiej znający lokalne warunki. Ob-
ligatoryjnie powinien on wprowadzić okresowy zakaz 
wstępu do lasu, gdy w danej okolicy wilgotność ściółki 
mierzona o godz. 9.00 rano przez pięć kolejnych dni 
wynosi mniej niż 10 proc. W praktyce są to rzadkie 
sytuacje ze względu na zmieniające się dynamicznie 
warunki pogodowe. Mimo to przy obecnej suszy nie 
można tego wykluczyć. Dlatego dla własnego bezpie-
czeństwa należy sprawdzać na stronie Lasów Pań-
stwowych – www.lasy.gov.pl – oraz na stronie Banku 
Danych o Lasach – www.bdl.lasy.gov.pl – i w mobil-
nej aplikacji mBDL aktualizowane codziennie rano i po 
południu mapy prognozowanego zagrożenia pożaro-
wego w lasach oraz ewentualnych okresowych zaka-
zów wstępu do lasu. 

Niestety, wiele z pożarów lasów to efekt celo-
wych podpaleń lub skrajnej lekkomyślności, między 
innymi wypalania traw na sąsiadujących łąkach, po-
rzucania niedopałków papierosów. Leśnicy apelują  
o przestrzeganie przepisów i nieużywanie otwartego 
ognia w lesie poza miejscami specjalnie do tego prze-
znaczonymi oraz w promieniu 100 m od lasu. W ra-
zie zobaczenia w lesie zarzewia ognia, pożaru lub nie-
odpowiedzialnego zachowania, należy jak najszybciej 
powiadomić o tym służby, dzwoniąc na numer alarmo-
wy 112 lub 998.

opr. JacK 

odpAdy bio  
niE ZAwSZE SĄ bio

Wielu posiadaczy ogródków na własną rękę kom-
postuje odpady zielone i kuchenne, aby uzyskać mate-
riał do nawożenia gleby. Zakład Gospodarki Odpadami 
w Bielsku-Białej posiada kompostownię o przepusto-
wości 28 tys. ton rocznie. Cała jej moc jest wykorzysty-
wana, a nadwyżka zgromadzonych odpadów bio prze-
kazywana do zagospodarowania w innych instalacjach, 
które mają wolne moce przerobowe.

Do Zakładu Gospodarki Odpadami trafiają dwa 
rodzaje odpadów. Pierwszy rodzaj to odpady groma-
dzone przez mieszkańców w pojemnikach bio, odpa-
dy kuchenne, resztki żywności, żywność przetermino-
wana. Muszą one przejść etap wstępnego doczyszcza-
nia, bo niestety zawierają nie tylko części organiczne, 
ale i folie, tworzywa sztuczne i szkło. Jak mówi Joanna 
Siwek z ZGO – te zanieczyszczenia to duży problem, 
gdyż ich obecność zaburza proces kompostowania.

– Ciągle apelujemy, żeby jednak mieszkańcy po-
starali się staranniej segregować bioodpady i nie wy-
rzucać przeterminowanej żywności w opakowaniach. 
Jeśli pomylą papier z metalem, jesteśmy w stanie to 
naprawić dzięki nowoczesnej linii do segregacji, trud-
niej wyłowić z mokrej masy foliowy worek. A zdarzy-
ło się nawet znaleźć tam oponę – podkreśla J. Siwek.

Drugi rodzaj odpadów bio to tzw. odpady zielone, 
gromadzone w osobnych workach. Znacznie łatwiej je 
kompostować, choć warto zwrócić uwagę na to, by nie 
wrzucać do tych worków kamieni, co też się zdarza. 

Odpady, po wstępnym przygotowaniu, poddawa-
ne są dwuetapowemu procesowi. Najpierw około 4 ty-
godni trwa ich kompostowanie w 15 zamkniętych bio-
reaktorach, gdzie odbywa się proces rozkładu dzięki 
obecności drobnoustrojów, które w optymalnej tem-
peraturze, wilgotności i natlenieniu zmniejszają obję-
tość odpadów do 50 proc. Materiał ten potem przecho-
dzi etap dojrzewania w hermetycznie zamykanej hali. 
Jest tam formowany w pryzmy i kilkukrotnie przerzu-
cany, a na koniec przesiewany. Najbardziej wartościo-
wy jest certyfikowany produkt, zwany KompoBiBi. Na-
zywany jest polepszaczem gleby. Większe jego ilości 
można kupić w ZGO, a indywidualnie mieszkańcy mo-
gą otrzymać w PSZOK-ach mniejszą ilość kompostu  
w zamian za 10 kg szkła opakowaniowego (butelki, sło-
iki), aby wykorzystać go w swym ogrodzie.                 kk

lem jest nakłonienie mieszkańców na-
szego kraju do gromadzenia wody desz-
czowej oraz poszanowania zasobów 
wodnych. 

Dla szkół zostaną przygotowane 
materiały edukacyjne, scenariusze lekcji 
tematycznych o poszanowaniu zasobów 
wodnych, propozycje działań. W oparciu 
o te materiały w szkołach w całej Polsce 
podejmowane będą różnorodne działa-
nia, z których relacje będą umieszcza-
ne na Mapie aktywności ekologicznej na 
stronie www.zielonareka.pl 

oprac. kk

CO wOLnO w LeSIe?
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jUbiLEUSZE w oLSZówcE
30 lat Dziecięcego Teatru Ptak

Dziecięcy Teatr Ptak – działający w Domu Kultury w Ol-
szówce i prowadzony przez Krystynę Popławską – obchodzi 
w tym roku 30-lecie istnienia. Dom Kultury prosi o kontakt oso-
by, które przez te trzy dziesiątki lat związane były z teatrem.

Forma będzie miała 10 lat
Zespół Forma – najstarsza i reprezentacyjna grupa ta-

neczna działająca w Domu Kultury w Olszówce – przygotowu-
je się do jubileuszu 10-lecia.

 Forma to zespół tańca współczesnego działający w Do-
mu Kultury w Olszówce od 2011 r. pod kierunkiem choreograf 

Zdajemy sobie sprawę, że ze względu na ogło-
szony w kraju stan epidemii Wasza twórczość literac-
ka może być bardzo utrudniona. Z drugiej jednak stro-
ny – zmaganie z narastającymi uciążliwościami życia  
w domowej niewoli może stanowić źródło inspiracji. 
Pod pewnymi względami stan epidemii zaczyna bo-
wiem przypominać stan wojenny, który był doświadcze-
niem życia naszego pokolenia. Waszym przeżyciem 
pokoleniowym jest teraz zaraza i wprowadzone przez 
władze restrykcje i nakazy. Myślimy, że macie szanse, 
aby sprostać zarazie literacko: ujawnić codzienną tra-
gedię, makabrę i groteskę. Z własnego doświadczenia 
wiemy, że dobrze w tym celu pisać dziennik. Można też 
szkicować własne czy cudze przypadki życiowe na bie-
żąco, aby później zrobić z nich wycyzelowane perełki 
literackie – werystyczne, brutalne lub subtelne opowia-
dania, błyskotliwe nowele, poetycką prozę. W literac-
kim „zwalczaniu” pandemii ważna jest szybkość, gdyż 
nawet wspaniałe realia i szczegóły po pewnym czasie 
odchodzą na zawsze w niepamięć. Ergo: zadbajcie  
o to, aby – jak mawiał Czesław Miłosz – spisać czyny 
i rozmowy.

Bardzo serdecznie zapraszamy Was do piór i kla-
wiatur. Dla najlepszych znajdzie się miejsce w lipowej 
antologii z setką najcelniejszych prac stu młodych arty-
stów pióra. Wierzymy, że efekt będzie poruszający, co 
najmniej jak Orkanowy Pomór lub Dżuma Camusa – pi-
szą dyrektorka Spółdzielczego Centrum Kultury Best 
Spółdzielni Mieszkaniowej Złote Łany Irena Edelman 
oraz juror Jan Picheta, życząc młodym autorom dużo 
dobra, weny i zdrowia.

Konkurs organizowany jest przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową Złote Łany pod patronatem prezydenta 
Bielska-Białej. Corocznie bierze w nim udział kilkuset 
młodych autorów z całej Polski – w 2019 roku 509 osób 
nadesłało w sumie 1.206 utworów. Jurorami przeglądu 
byli w minionych latach m.in. Ernest Bryll, Anna Janko, 
Tadeusz Śliwiak, Michał Zabłocki, ks. prof. Józef Tisch-

tEkSty nA Lipę możnA pRZySyłAć ELEktRonicZniE
Organizatorzy Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej Lipa – najstarszego, organizowanego 
nieprzerwanie od 1983 roku, konkursu literackiego w Polsce – w związku z epidemią postanowili ułatwić wysyłanie dzieciom i młodzieży 
utworów na konkurs i w regulaminie imprezy uwzględnili – po raz pierwszy w historii Lipy – przekazywanie prac pocztą elektroniczną.  
Mają też nadzieję, że młodzi ludzie podejmą propozycję pisania tekstów o zarazie. 

ner. Od lat jury pracuje w stałym składzie, tworzą je: 
przewodniczący Tomasz Jastrun, Juliusz Wątroba, Jan 
Picheta oraz Irena Edelman. 

Lipa to konkurs, w którym nie przyznaje się pierw-
szych nagród – finalistów jest zawsze stu i sto ich utwo-
rów trafia do wydawanej każdego roku antologii. Lau-
reatami Lipy było wiele osób dziś ważnych dla polskiej 
kultury.

Tematyka i rodzaj literacki nadsyłanych na kon-
kurs utworów są dowolne. Każdy uczestnik może przy-
słać maksymalnie sześć tekstów W przypadku utworów 
prozatorskich lub dramatycznych objętość prac ograni-
czono do pięciu stron znormalizowanego maszynopisu 
(9000 znaków). Warunkiem udziału jest nadesłanie sa-
modzielnie napisanych utworów (nigdzie wcześniej nie-
publikowanych) w trzech egzemplarzach (pisanych na 
komputerze). Utwory należy opatrzyć słownym godłem 
(pseudonimem); to samo godło należy wpisać do karty 
zgłoszenia, która jest jedyną informacją o autorze. Pro-
simy o czytelne wypełnianie karty. 

Do utworu pełnoletni uczestnicy dołączają zgodę 
na udział w konkursie oraz przetwarzanie i publikację 

ich danych osobowych (Załącznik nr 2 do karty zgło-
szenia). W przypadku osób niepełnoletnich powyższą 
zgodę wyrażają ich rodzice – opiekunowie prawni (Za-
łącznik nr 1 do karty zgłoszenia). 

Utwory wraz z załącznikami można również prze-
syłać pocztą elektroniczną pod adresem: 

lipa@sm-zlotelany.pl  
Termin nadsyłania prac wraz z kartami uczestnika 

upływa 5 czerwca 2020 r. Jury pod kierunkiem Toma-
sza Jastruna wybierze 100 prac 100 najlepszych auto-
rów, które będą opublikowane w lipowej antologii. Lista 
finalistów zostanie ogłoszona na stronie www.sckbest.
pl do 7 września 2020. Laureaci zostaną powiadomieni 
listownie. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i pu-
bliczna prezentacja nagrodzonych utworów połączone 
będą z panelem dyskusyjnym i warsztatami literackimi 
prowadzonymi przez jurorów na podsumowaniu prze-
glądu 23 października 2020 r. 

Pytania można kierować pod adresem e-ma-
il: lipa@sm-zlotelany.pl  – regulamin, karta zgłoszenia  
z załącznikami oraz dodatkowe informacje dostępne są 
na stronie www.sckbest.pl                                            q

Laureatka Lipy z jurorem Tomaszem Jastrunem... ... i laureat z Ireną Edelman, zdjęcia pochodzą z różnych edycji konkursu
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Sabiny Gwizdały. Zespół tworzy 12-oso-
bowa grupa dziewczyn w wieku szkol-
nym (13-17 lat), reprezentująca Dom 
Kultury na przeglądach i festiwalach. 
Prawie każda tancerka zaczynała swoją 
przygodę z tańcem w najmłodszej gru-
pie Mała Forma mając kilka lat. Z bie-
giem czasu, nabierając umiejętności  
i doświadczenia, przechodziły do star-
szej Formy Junior, aby następnie awan-
sować do zespołu reprezentacyjnego 
Forma.

Forma występowała na wielu prze-
glądach i festiwalach i zdobywała nagro-

dy i wyróznienia za swoje choreografie.
– Na naszym profilu facebooko-

wym www.facebook.com/DomKultury-
WOlszowce prezentujemy kilka zdjęć 
z początków działalności grupy Forma 
oraz filmy i zdjęcia z przedstawień te-
atru Ptak. Jeśli ktoś się rozpoznaje, to 
bardzo prosimy o kontakt. Ruszyły przy-
gotowania do jubileuszy, pomóżcie nam 
dotrzeć do wszystkich członków zespo-
łów, pomóżcie nam się odnaleźć – ape-
luje kierownik Domu Kultury w Olszów-
ce Małgorzata Motyka-Madej.

oprac. wag

Galeria PPP zaprasza na wysta-
wę malarstwa Ewy Wąsikiewicz-Wol-
nickiej. Wystawa prezentowana jest do 
20 maja w siedzibie galerii na 1 piętrze 
kamienicy Rynek 27.

Ekspozycję można oglądać od 
poniedziałku do piątku w godz. 12.00-
16.00 w grupach do 4 osób. Galeria 

prosi o kontakt telefoniczny pod nr tel. 
602 323 345.

Reportaż z wystawy i rozmowa  
z autorką są zamieszczone na stronach 
Związku Polskich Artystów Plastyków 
Okręg Bielsko-Biała zpap.bielsko.pl, na 
jego Facebooku oraz w internetowym 
wydaniu PEŁNEJ KULTURY.

Będzie modernizacja 
nagłośnienia i oświetlenia  
w sali widowiskowej Domu 
Kultury im. Wiktorii Kubisz. 
Wszystko dzięki pieniądzom  
z Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego. 
Dotacja, którą właśnie otrzymała 
Kubiszówka, to 91 tys. zł. Koszt 
całej inwestycji w oświetlenie  
i nagłośnienie to 120 tys. zł. 

Poza cyfrowym sterownikiem 
dźwięku i kolumnami, kierownictwo Do-
mu Kultury planuje również zakup wie-
lofunkcyjnych podestów scenicznych 
potrzebnych m.in. do budowy dekoracji, 
przygotowywania małej sceny czy wy-
stępów chórów. 

 – Nasz sprzęt był już trochę prze-
starzały, nie mieliśmy cyfrowego sterow-
nika dźwięku i dzięki tym pieniądzom to 
wszystko unowocześnimy – mówi kie-
rownik Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz 
Iwona Kusak.

Elementy nagłośnienia i oświetle-
nia, które już nie będą przydatne w Ku-

biszówce, trafią do innych domów kultu-
ry, które mają jeszcze skromniejsze wy-
posażenie. 

Jak dodaje Iwona Kusak, prawdo-
podobnie jesienią – być może we wrze-
śniu lub w październiku sala widowi-
skowa będzie już wyposażona w nowy 
sprzęt. 

 – Bardzo się cieszę, że podniesie-
my jakość naszych wydarzeń zarówno  
w kontekście światła, jak i dźwięku. Ro-
bimy kolejny krok do przodu – mówi kie-
rownik Kubiszówki.

Warto dodać, że w tym roku za-
kończył się długo wyczekiwany remont 
Domu Kultury. Kubiszówka całkowicie 
zmieniła swoje oblicze. Obiekt przy ul. 
Juliusza Słowackiego 17 ma nową ele-
wację, okna, drzwi, przeszedł gruntow-
ny drenaż i izolację ścian fundamento-
wych, remontu doczekały się też schody 
wejściowe. Wszystko kosztowało prawie 
1,5 mln zł. Teraz, w czasie kwarantanny, 
pracownicy Domu Kultury wykorzystują 
czas m.in. na intensywne prace remon-
towe wewnątrz budynku, malowanie sal 
i korytarzy. 

Emilia Klejmont 

LEpSZE świAtło i dźwięk 

Do udziału w konkursie Domowy 
Videoclip zachęca Dom Kultury w Ko-
morowicach. Chodzi o to, by wspólnie 
z rodziną lub solo nagrać videoclip do 
repertuaru polskich artystów i przesłać 
go na adres mailowy placówki: komo-
rowice@mdk.bielsko.pl do 20 maja br. 
Rozstrzygnięcie odbędzie się 29 ma-
ja, a po odbiór dyplomów oraz nagród 
Dom Kultury w Komorowicach zapra-
sza od 1 do 5 czerwca (po wcześniej-
szym uzgodnieniu telefonicznym).

W konkursie mogą wziąć udział 
soliści, duety i całe rodziny. Należy za-
prezentować piosenkę polską w języ-
ku polskim, która będzie starannie do-
brana do możliwości wykonawców za-
równo pod względem tekstowym i mu-

EwA wĄSikiEwicZ-woLnickA w gALERii ppp

nAgRAj tELEdySk, wygRAj nAgRodę 

zycznym. W trakcie nagrywania woka-
lu uczestnik nagrywa teledysk przy po-
mocy telefonu lub kamery. Jury będzie 
oceniać przede wszystkim pomysł na 
prezentację, muzykalność i czystość 
brzmienia. Zgłoszenia będą przyjmo-
wane na podstawie nagrania nadesła-
nego wraz z kartą zgłoszenia na adres 
mailowy komorowice@mdk.bielsko.pl. 
Karta zgłoszenia i regulamin konkursu 
w załącznikach.                               opr. ek
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Z powodu pandemii koronawirusa przedszkola  
z dnia na dzień zostały zamknięte dla setek tysięcy 
dzieci. Wielu pracujących rodziców skorzystało z moż-
liwości dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tego tytu-
łu. Nawet jeśli dzieci tego nie mówią, to cała sytuacja  
z koronawirusem i izolacją społeczną może być dla 
nich trudna i obciążająca emocjonalnie.

Kryzys pandemiczny, w którym się znaleźliśmy, 
jest niełatwy do zniesienia dla nas, dorosłych. Nie za-
wsze rozumiemy wszystko, co się wokół nas dzieje się 
i zdarza, dlatego reagujemy emocjonalnie. Na wierzch 
wychodzą takie uczucia, jak: lęk, smutek, złość, niepo-
kój, rozdrażnienie i ogólne napięcie. Dzieci w naturalny 
sposób rezonują, odbierają i asymilują te stany emocjo-
nalne jako swoje własne. Jednocześnie nie rozumieją, 
skąd się biorą te emocje i mogą mieć trudność w na-
zwaniu ich. Nie pomaga w tym również ich brak zrozu-
mienia dla obecnej sytuacji na świecie i zwyczajna nu-
da, która może im towarzyszyć podczas przymusowe-
go spędzania czasu w domu.

Jak rozmawiać z przedszkolakiem 
o koronawirusie?

Najważniejsze to nie bagatelizować i nie udawać, 
że nic się nie dzieje. Należy zapewnić dziecku poczu-
cie bezpieczeństwa, ale na pewno nie uciekać się do 
kłamstwa. Warto przekazać przedszkolakowi komu-
nikat, że sytuacja nie jest normalna, ale dzięki izolacji  
i zapewnieniu szczególnych środków bezpieczeństwa, 
jak np. częste mycie rąk, możemy sobie z tym poradzić 
i nie powinno grozić nam niebezpieczeństwo. Dziecko 
powinno otrzymać informację, że sytuacja jest tymcza-
sowa i za jakiś czas, choć być może na innych warun-
kach, wróci do przedszkola, na plac zabaw, czy też po-
nownie będzie mogło odwiedzać dziadków.

Dla dzieci w wieku przedszkolnym ważnym odno-
śnikiem do świata rzeczywistego jest świat bajek. Tam 
często siły dobra walczą z siłami zła, a na koniec wy-
grywają te pierwsze i wszystko szczęśliwie się kończy. 
Pomocna w rozumieniu sytuacji z koronawirusem dla 
przedszkolaków może być Bajka o złym Królu Wirusie 
i dobrej Kwarantannie autorstwa Doroty Bródki. Ta nie-
długa i edukacyjna bajka jest dostępna zupełnie za dar-
mo na blogu autorki https://dorotabrodka.pl/ – nie tylko 
jako tekst, ale również w formie atrakcyjnego audiobo-
oka czytanego przez samą autorkę. Naprawdę warto 
skorzystać.

Jak mądrze zorganizować czas przedszkolakowi 
w domu

Po kilku tygodniach w izolacji z małym dzieckiem 
mogą wyczerpać się pomysły na domowe zabawy. Nie 
ma chyba rodzica, który nie usłyszałby od dziecka: 
Nudzi mi się! Zabawka, nawet ta najbardziej atrakcyj-
na, może po jakimś czasie spowszednieć i wylądować  
w kącie pokoju dziecka. Przedszkolak potrzebuje no-

PrzeDSzKOLAK w DOmu PODCzAS PAnDemII

wych bodźców, a rodzice jak najwięcej spokoju, kiedy 
zajmują się obowiązkami domowymi lub pracują zdal-
nie z domu. Doskonale byłoby, gdyby zabawy miały 
dodatkowo walor rozwijający kolejne funkcje psychofi-
zyczne dziecka. Czy da się to jakoś połączyć?

Oto kilka pomysłów na rozwijające zabawy  
z przedszkolakiem w domu, podzielone na kategorie:

• zabawy sensoryczne-plastyczne, np. ciecz nie-
newtonowska lub masa solna (wszelkie przepisy na 
różne masy można znaleźć w Internecie, a większość 
składników do ich wykonania znajdziemy w naszej 
kuchni), malowanie palcami, rysowanie marchewką, 
wyklejanie, składanie origami, robienie stempli z ziem-
niaków;

• zabawy wspomagające motorykę małą, np. na-
wlekanie na sznurek guzików, makaronu, koralików 
(można na przykład zorganizować rodzinne zawody  
w nawlekaniu – kto więcej w wyznaczonym czasie), 
układanie klocków, wycinanie nożyczkami;

• zabawy wspomagające motorykę dużą, czy-
li wszelkie domowe tory przeszkód, zabawy ruchowe 
w ogrodzie, trampoliny, gry z piłką, ćwiczenia gimna-
styczne na macie;

• zabawy wspomagające rozwój emocjonalno-
-społeczny, np. zabawy tematyczne (gotowanie, zaba-
wa w rodzinę, zabawa w sklep, przedszkole, zabawy  
w bohaterów z bajek), czytanie i opowiadanie bajek 
oraz rozmawianie z dzieckiem o relacjach bohaterów  
i przeżywanych przez nich stanach emocjonalnych; 

• wspólne oglądanie zdjęć z okresu niemowlęc-
twa dziecka lub rodzinnie spędzonych wakacjach – roz-
mawianie o emocjach i sytuacjach widocznych na zdję-
ciach, rozmawianie z dziadkami przez telefon lub apli-
kacje wykorzystujące kamerkę, także, o ile to możliwe, 
pozostanie w kontakcie telewideo z kolegami i koleżan-
kami z przedszkola;

• zabawy wspomagające rozwój intelektualny 
dziecka, czyli wszelkie książeczki edukacyjne, zaba-
wy i gry logiczne, memory, gry karciane i planszowe, 
słuchanie i śpiewanie piosenek, słuchanie słuchowisk 
i bajek, zagadki dotyczące życia codziennego (można 
liczyć zdobyte punkty w trakcie dnia i wyłonić na koniec 

zwycięzcę, który otrzyma ustaloną nagro-
dę), rozmowy dotyczące świata, ciekawo-
stek, oglądanie programów edukacyjnych.

To tylko kilkanaście propozycji z nie-
ograniczonej puli pomysłów na spędzanie 
czasu dziecka w domu. Wspólna zabawa 
pobudza kreatywność zarówno dorosłych, 
jak i dzieci. Warto pamiętać, że nadrzędnym 
celem wspólnego spędzania czasu jest ja-
kość relacji pomiędzy rodzicem a dzieckiem, 
niekoniecznie zaś sam poziom atrakcyjności 
zabawy czy zabawek. Relacja ta powinna 
zapewniać dziecku zaspokojenie jego pod-
stawowych potrzeb, w tym potrzeby miłość, 

akceptacji i bezpieczeństwa.
Przedszkolak a multimedia

Pomimo szerokiej dostępności i niezaprzeczal-
nej atrakcyjności mediów cyfrowych, warto z rozwagą 
kontrolować treści oglądane przez dzieci, jak również 
pamiętać o limitach czasowych zalecanych przez spe-
cjalistów:

• 0-18. miesiąca życia – brak dostępu do mediów 
cyfrowych z wyjątkiem rozmów z użyciem wideo komu-
nikatorów, czyli na przykład Skype;

• 18.-24. miesiąca życia – możliwie jak najmniej 
kontaktu z mediami cyfrowymi, rodzic powinien uczest-
niczyć w oglądaniu/graniu z dzieckiem, aby kontrolo-
wać, z czym ma kontakt oraz objaśniać i komentować 
treść, w ten sposób dzieci uczą się z bajek znacznie 
więcej;

• 2.-6. roku życia – nie więcej niż jedna godzina 
dziennie kontaktu z mediami elektronicznymi, nadal za-
leca się, żeby rodzic uczestniczył w korzystaniu z ekra-
nów.

Jak widać, czas izolacji społecznej rodziców i ich 
dzieci może sprzyjać budowaniu ważnych więzów ro-
dzinnych albo odkrywaniu skarbca kreatywności. Nie-
stety może powodować również wyczerpanie zasobów 
emocjonalnych rodzica. Ciągła opieka nad przedszko-
lakiem i organizowanie mu czasu w domu prowadzić 
może do przeciążenia systemu emocjonalno-motywa-
cyjnego opiekuna. Rodzic czuje się wtedy przemęczo-
ny i sfrustrowany z powodu niemożności zaspokoje-
nia potrzeb własnych. Ważne jest, aby oboje rodzice,  
w miarę możliwości, dzielili się czasem, który poświę-
cają dziecku w domu po to, aby każdy z nich mógł  
w ciągu doby zadbać choćby o chwilę relaksu i czas 
poświęcony tylko na własne potrzeby. Jest to niezbęd-
ny czynnik, który wspomaga utrzymanie własnej higie-
ny psychicznej na dobrym poziomie. W dobie koronawi-
rusa i wszystkich emocji jemu towarzyszących ta zależ-
ność wydaje się być ważniejsze niż zwykle.

Tekst przygotowany przez pracowników 
Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzyso-

wej w Bielsku-Białej

Od wielu tygodni dzieci pozostają w domach, nie spotykają się z rówieśnikami, kolegami, kuzynami czy dziadkami. Zamknięto ich ulubione 
place zabaw, a dopiero od niedawna wraz z rodzicami mogą ponownie korzystać ze spacerów po lesie, bulwarach czy parkach. Podbeskidzki 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej radzi, jak spędzać czas z maluchami.

fot. https://pixabay.com/pl 
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StRAż podSUmowAłA  
SEZon gRZEwcZy
Każdego roku w sezonie grzewczym,  
czyli od października do marca,  
czad zbiera śmiertelne żniwo, a czujka 
tlenku węgla lub dymu często ratuje życie. 
Początek kwietnia to czas podsumowania 
kampanii Czujka na straży twojego 
bezpieczeństwa. 

W okresie od 1 października 2019 r. do 31 
marca 2020 r. Komenda Miejska Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Bielsku-Białej odnotowała 62 zdarze-
nia związane z uwalnianiem się tlenku węgla, o 26 
zdarzeń mniej niż w sezonie 2018/2019. 23 osoby, 
w tym 7 dzieci, z objawami zatrucia czadem zostało 
przewiezionych do szpitala, o 13 osób poszkodowa-
nych mniej niż w sezonie 2018/2019. Na szczęście 
w minionym sezonie grzewczym obyło się bez ofiar 
śmiertelnych, w poprzednim śmiertelnie zatruły się 
czadem dwie kobiety.

Zdarzyły się jednak 104 pożary związanych z 
nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych 
w budynkach mieszkalnych wielo i jednorodzinnych.

 – Wyjazdy do palących się sadzy w kominie to 
istna plaga. Po raz kolejny przypominamy, że ważne 
jest regularne sprawdzanie i czyszczenie kominów 
oraz przewodów dymowych, spalinowych i wenty-
lacyjnych. Niestety, użytkownicy mają różne powo-
dy, by taką kontrolę odłożyć w czasie. Tymczasem 
kontrola przewodów kominowych trwa zaledwie kil-
kadziesiąt minut. Zgodnie z prawem, jeżeli ogrzewa-
my dom drewnem lub węglem, kominiarz musi poja-
wić się u nas minimum cztery razy w okresie grzew-
czym, jeżeli gazem lub olejem – dwa razy – by wy-
czyścić przewody dymowe lub spalinowe. Natomiast 
przewody wentylacyjne muszą być sprawdzone mi-
nimum raz w roku. Jeśli naszym zaniedbaniem do-
prowadzimy do pożaru, możemy liczyć się z karą 
sięgającą nawet 5 tys. zł – informuje st. kpt. oficer 
prasowy komendanta miejskiego PSP w Bielsku-
-Białej Patrycja Pokrzywa. – Dla zmniejszenia licz-
by zdarzeń związanych z zatruciem tlenkiem węgla 
Komenda Miejska PSP w Bielsku-Białej – we współ-
pracy z Prezydentem Miasta Bielska-Białej, Starostą 
Bielskim oraz wydziałami zarządzania kryzysowego 
– w 2019 r. przygotowała ulotki informacyjne doty-
czące bezpieczeństwa w sezonie grzewczym, które 
zostały rozprowadzone do wszystkich współdzieleni 
mieszkaniowych – dodaje Patrycja Pokrzywa.

Statystycznie w całym kraju miniony sezon 
grzewczy był zdecydowanie bezpieczniejszy niż 
poprzedni. Od 1 października 2019 r. do 31 marca 
2020 r. Państwowa Straż Pożarna odnotowała 3.074 
zdarzenia związane z tlenkiem węgla, to o 768 mniej 
niż w poprzednim sezonie. Zginęło 37 osób, a 1.447 
zostało poszkodowanych, mniej niż w poprzednim 
sezonie grzewczym. W sezonie 2018/2019 zmarły 
52 osoby, a ponad dwa tysiące osób zostało poszko-
dowanych. 

opr. JacK 

SpRZEdAż
Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 
ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 usta-
wy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) – podaję do pu-
blicznej wiadomości informacje o nieruchomości sta-
nowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Biel-
sku-Białej, przeznaczonej – zgodnie z zarządzeniem 
nr ON.0050.2993.2018.MGR prezydenta Bielska-Bia-
łej z 6 marca 2018 r. wydanego za zgodą Wojewody 
Śląskiego udzieloną zarządzeniem nr 36/18 z 9 lutego 
2018 r., zmienionym zarządzeniem nr 151/19 z 11 kwiet-
nia 2019 r. oraz zarządzeniem nr 469/19 z 30 grudnia 
2019 r. – do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nie-
ograniczonego. 
położenie: ul. Michała Grażyńskiego 54 obręb Dolne 
Przedmieście 53
oznaczenie: dz. 15/4 KW BB1B/00087324/7
powierzchnia: 723 m2

przeznaczenie nieruchomości: UPn-05 – tereny za-
budowy usługowo-produkcyjnej, zgodnie z obowiązu-
jącym miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej nr LVIII/1848/2006 z 16.05.2006 r.
cena: 2.989.619,00 zł, w tym budynek: 2.604.238,00 zł, 
grunt: 385.381,00 zł
cena obowiązuje do 30 marca 2020 r.
Działka zabudowana jest czterokondygnacyjnym bu-
dynkiem usługowym, częściowo podpiwniczonym, ze 
strychem. 
Byli właściciele nieruchomości lub ich spadkobiercy 
mają pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości za po-
daną wyżej cenę, jeżeli stosownie do przepisów ww. 
ustawy o gospodarce nieruchomościami złożą wnioski 
w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniej-
szego wykazu. Byli właściciele lub ich spadkobiercy, w 
przypadku skorzystania z przysługującego im prawa, 
będą zobowiązani do zwrotu kosztów poniesionych 
przez Skarb Państwa a związanych z przygotowaniem 

nieruchomości do zbycia. 
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Inte-
resanta Urzędu Miejskiego, plac Ratuszowy 6, parter, 
stanowisko nr 4.

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 stanowią-
cych własność gminy Bielsko-Biała, położonych w Biel-
sku-Białej – przeznaczonych do oddania w dzierżawę 
zgodnie z zarządzeniami prezydenta miasta. 
1. nr ON.0050.952.2020.NR z 28 lutego 2020 r. – dzier-
żawa na czas oznaczony, tj. na okres trzech lat nie-
ruchomości przy ul. Andrzeja Boboli na rzecz oso-
by fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą –  
z przeznaczeniem pod kiosk z kwiatami. 
oznaczenie: cz. dz. 584/78 KW BB1B/00061731/5
powierzchnia: 23 m2

czynsz: 138,00 zł miesięcznie + obowiązujący VAT
teren w części zabudowany kioskiem handlowym, nie 
objęty planem zagospodarowania przestrzennego,  
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Bielska-Białej ozn. symbolem MN
2. nr ON.0050.1036.2020.NR z 23 kwietnia 2020 r. – 
dzierżawa na czas oznaczony, tj. na okres trzech lat 
nieruchomości przy ul. Partyzantów na rzecz oso-
by fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą –  
z przeznaczeniem na dwa miejsca postojowe przy kio-
sku usługowo-handlowym. 
oznaczenie: cz. dz. 252/1 KW BB1B/00056820/8
powierzchnia: 25 m2

czynsz: 87,50 zł miesięcznie + obowiązujący VAT
teren nieobjęty planem, teren nie objęty planem zago-
spodarowania przestrzennego, w studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Bielska-Białej ozn. symbolem S.                                     q

Zespół medyczny Polskiego 
Związku Piłki Nożnej przeprowadził ana-
lizę wyników badań na obecność  AN-
TY-SARS-COV-2 wykonanych w klu-
bach Fortuna 1. Ligi. W gronie zespołów, 
które otrzymały zgodę na treningi grupo-
we znalazło się Podbeskidzie.

Górale już od 11 maja mogą regu-
larnie trenować w pełnym składzie. Przy 
zachowaniu wszelkich środków ostroż-
ności zawodnicy przeszli już testy mocy 
i szybkości, których celem było spraw-
dzenie formy po okresie izolacji.

Oprócz bielszczan zgodę na tre-
ningi uzyskały drużyny: Zagłębie Sosno-
wiec, Bruk-Bet Termalica, Sandecja No-
wy Sącz, Chojniczanka Chojnice, Pusz-
cza Niepołomice i Stomil Olsztyn. Wcze-
śniej badania przeszły kluby pierwszo-
ligowe, które występują jeszcze w roz-
grywkach Pucharu Polski - Miedź Legni-
ca i Stal Mielec.                                          ps

ZiELonE świAtło dLA tREningów

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WAŻNE TELEFONY

SĄSiEdZi SĄSiAdom
Z nowej platformy współpracy produkcyjnej, 

usługowej i handlowej www.sasiedzisasiadom.pl mo-
gą skorzystać przedsiębiorcy z regionu. To wspólny 
pomysł Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Regio-
nalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej oraz 
Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczo-
ści.

Wirtualne miejsce wymiany informacji o za-
potrzebowaniu na produkty lub usługi (dział: Po-
trzebuję) oraz możliwości ich dostarczenia (dział: 
Mam) działa w ramach projektu Sąsiedzi sąsiadom 
– wsparcie dla lokalnej społeczności. Platforma po-
wstała w odpowiedzi na prośby o wsparcie oraz 
zgłoszenia ofert i możliwości wsparcia napływające 
od firm i organizacji z Podbeskidzia. Jej celem jest 
skomunikowanie podmiotów, wymiana informacji  
i stworzenie możliwości natychmiastowego nawiąza-
nia współpracy.

Czasy, z jakimi się wszyscy dziś mierzymy, nie 
mają sobie równych i dotychczas nie zetknęliśmy się 

ze zjawiskiem o tak fatalnym wpływie na gospodar-
kę, jak ta obecna spowodowana COVID-19. Nie wie-
my, jaki obrót przyjmą sprawy i jak będzie wyglądał 
obraz polskiej gospodarki w perspektywie najbliż-
szych tygodni i miesięcy. Zdajemy sobie sprawę, że 
dla ogromnej większości przedsiębiorców działają-
cych na Podbeskidziu nawet kilka tygodni funkcjono-
wania w warunkach ograniczonego popytu i ograni-
czonej podaży może mieć nieodwracalne tragiczne 
następstwa.

Możemy chociaż częściowo temu zaradzić, 
współpracując ze sobą i wspierając nasze lokalne 
przedsiębiorstwa i organizacje, gdzie pracują miesz-
kańcy naszego regionu – nasi sąsiedzi, znajomi, 
członkowie rodziny – zachęcają twórcy platformy 
www.sasiedzisasiadom.pl

Z platformy można korzystać bezpłatnie. Jeśli 
jesteś przedsiębiorcą, przedstawicielem jednostek 
organizacyjnych, szpitali, przychodni, ośrodków po-
mocy oraz organizacji pozarządowych – określ swo-
je potrzeby lub napisz, co możesz zaoferować in-
nym.                                                                  opr. ek

Prezydent Bielska-Białej zarządzeniem nr 
ON.0050.1065.2020.OSE z 11 maja br. postanawia 
przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące pro-
jektu Regulaminu naboru oraz realizacji projektu gran-
towego pn. Odnawialne źródła energii dla mieszkań-
ców Bielska-Białej w związku z zakwalifikowaniem 
się przez miasto Bielsko-Biała w konkursie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV. Efek-
tywność energetyczna, odnawialne źródła energii i go-
spodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źró-
dła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła ener-
gii współfinansowanym ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego. Projekt dotyczy dofinan-
sowania mieszkańcom wykonania instalacji odnawial-
nych źródeł energii (tj. instalacji fotowoltaicznych, insta-
lacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła) w wysoko-
ści nawet do 95 proc. kosztów kwalifikowanych netto.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone 
w okresie od 25 maja do 14 czerwca 2020 roku.

Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na 
kierowaniu przez właścicieli, współwłaścicieli oraz oso-
by posiadające tytuł prawny do nieruchomości położo-
nych na terenie miasta Bielska-Białej uwag i opinii doty-
czących projektu dokumentu, stanowiącego przedmiot 
konsultacji:

• elektronicznie na adres: ose@um.bielsko.pl – 
formularze w wersji elektronicznej można pobrać ze 
strony internetowej: www.bielsko-biala.pl/konsultacje-
-spoleczne, a projekt Regulaminu zostanie zamiesz-
czony na stronie internetowej bip.um.bielsko.pl

•  pisemnie poprzez wysłanie pocztą lub złoże-
nie w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 3, 
pl. Ratuszowy 6 w dniach i godzinach pracy Urzędu, 
gdzie będą dostępne formularze w wersji papierowej 
oraz projekt Regulaminu wyłożony do wglądu.

odnAwiALnE źRódłA EnERgii
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

możnA SkłAdAć wnioSki
Wydział Kultury i Sztuki ogłasza nabór wniosków 

na stypendia w dziedzinie kultury i sztuki 2020.
Rada Miejska określiła nowe zasady przyznawa-

nia stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki. Zgodnie  
z nimi stypendia przyznaje Prezydent Bielska-Białej raz 
w roku, w czerwcu, osobom fizycznym, które działają 
na rzecz tworzenia i upowszechniania kultury oraz na 
rzecz opieki nad zabytkami w mieście. Wysokość wy-
płacanego jednorazowo stypendium wynosi 6.000 zł. 

Wnioski można składać do 31 maja br. na adres:
Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w B-B
pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała
Decyduje data wpływu wniosku do UM.
Warunkiem udziału w naborze jest złożenie po-

prawnie wypełnionego wniosku oraz podpisanego 
oświadczenia i klauzuli informacyjnej (druki dostępne 
na stronie Urzędu Miejskiego www.um.bielsko.pl, za-
kładka Mieszkaniec – Kultura). Dodatkowe informacje 
można uzyskać w Wydziale Kultury i Sztuki UM pod nu-
merem telefonu 33 4911475.                                        q



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 8-9/450-451  15.05.202019
miasto
ms.bielsko-biala.pl

Magazyn Samorządowy W BIELSKU-BIAŁEJ, wydawca: Gmina Bielsko-Biała, adres redakcji: 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 6
tel. 334971614, 334971748, tel./fax 334971716, adres internetowy: ms.bielsko-biala.pl, e-mail: magazyn@um.bielsko.pl
redaguje zespół: Agata Wolna (redaktor naczelna), Maria Trzeciak (sekretarz redakcji), Emilia Klejmont, Jacek Kachel i Paweł Sowa, projekt 
graficzny: Jacek Grabowski, druk: od 2 stycznia do 31 grudnia 2020 – Drukarnia Times, nakład: 15 tys. egzemplarzy    ISSN 1730-3796 
 
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania tekstów. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca. 
Dziękujemy za udostępnienie zdjęć.

rOwerem bezPIeCznIe 
Rower to najpopularniejszy środek transportu. 

Jest ekonomiczny, ekologiczny, w czasie pandemii bez-
pieczny dla użytkowników. Niedawno ruszyły rowery 
miejskie, a pogoda sprzyja przejażdżkom. Należy jed-
nak pamiętać o podstawowych zasadach korzystania  
z dróg przez rowerzystów, a także o wzajemnej życzli-
wości wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Bielska policja przygotowała zestaw najważniej-
szych informacji o rowerowym bezpieczeństwie. Na 
bezpieczeństwo rowerzystów ma wpływ wiele czynni-
ków, począwszy od pory dnia i warunków pogodowych. 
Najważniejsze są jednak zachowania samych rowerzy-
stów, przede wszystkim respektowanie obowiązują-
cych zasad i przepisów ruchu drogowego oraz umiejęt-
ność przewidywania niebezpiecznych sytuacji. Równie 
istotne są zachowania innych uczestników ruchu wo-
bec rowerzystów.
Obowiązkowe wyposażenie roweru:

 • z przodu – co najmniej jedno światło pozycyj-
ne barwy białej lub żółtej selektywnej (może być świa-
tło migające),

• z tyłu – co najmniej jedno światło odblaskowe 
barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co 
najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej,

• co najmniej jeden skutecznie działający hamulec,
• dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nie-

przeraźliwym dźwięku.
Na drodze rowerzysta jest obowiązany:

• korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla 
rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w któ-
rym się porusza lub zamierza skręcić,

• zachować szczególną ostrożność i ustępować 
miejsca pieszym, gdy porusza się po drodze dla rowe-
rów i pieszych.

Jeśli nie ma drogi przeznaczonej specjalnie dla 
rowerzystów lub nie można z niej korzystać np. z powo-
du robót drogowych, wtedy kierujący rowerem powinien 
poruszać się poboczem, a jeżeli nie nadaje się ono do 
jazdy – jezdnią (możliwie blisko prawej krawędzi).

Przepisy zabraniają ruchu rowerów po drogach 
ekspresowych i autostradach.

W wyjątkowych wypadkach rowerzysta może ko-
rzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, gdy:

opiekuje się osobą w wieku do 10 lat kierującą ro-
werem,

szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch 
pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 
km/h, wynosi co najmniej 2 metry i brakuje wydzielonej 
drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,

warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu ro-
werzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź 
czy gęsta mgła).

Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub 
drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, za-

chować szczególną ostrożność i ustępować miejsca 
pieszym.
Z dzieckiem na rowerze

Dzieci poniżej 10. roku życia mogą poruszać się 
na rowerze jedynie pod opieką osoby dorosłej.

Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone 
na rowerze, pod warunkiem, że jest ono umieszczone 
na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną 
jazdę. Dozwolone jest przewożenie dziecka w przycze-
pie rowerowej.

Przewozić dziecko na rowerze lub w przyczepie 
rowerowej może tylko osoba, która ukończyła 17 lat.
Rowerzysta a przejście dla pieszych

Zbliżając się do przejścia dla pieszych rowerzy-
sta jest obowiązany zachować szczególną ostrożność  
i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na 
przejściu.
Podobnie jak inni kierujący, rowerzysta ma zakaz:

• wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych 
i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na 
którym ruch jest kierowany,

• omijania pojazdu, który jechał w tym samym kie-
runku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeń-
stwa pieszemu,

• jazdy wzdłuż po przejściu dla pieszych.
Rowerzysta obowiązany jest przestrzegać nastę-
pujących zakazów:

• jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, 
(dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego 
rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie 
utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu al-
bo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu 
drogowego),

• czepiania się pojazdów,
• jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na 

kierownicy oraz nóg na pedałach,
• kierowania rowerem w stanie nietrzeźwości,  

w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego po-
dobnie do alkoholu,

• korzystania podczas jazdy z telefonu wymagają-
cego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręce.

Kierowcy a rowerzyści
Bezpieczeństwo rowerzystów zależy również od 

innych uczestników ruchu. Przede wszystkim kierow-
ców samochodów, którzy powinni respektować pierw-
szeństwo przejazdu rowerzystów w miejscach wskaza-
nych przepisami.

Zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów kieru-
jący jest obowiązany zachować szczególną ostrożność 
i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na 
przejeździe.

Jeżeli skręca w drogę poprzeczną, również jest 
obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustą-
pić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po 
jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów 
lub innej części drogi, którą zamierza opuścić.

Przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza 
jezdnią, kierujący jest obowiązany ustąpić pierwszeń-
stwa rowerowi.

Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedza-
nia pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpo-
średnio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym 
ruch jest kierowany.

Ponadto podczas wyprzedzania roweru, kierujący 
jest obowiązany zachować odstęp nie mniejszy niż 1 m.
Bezpieczniej mieć kask

Przepisy dotyczące ruchu rowerów nie nakłada-
ją obowiązku korzystania z kasków ochronnych i ele-
mentów odblaskowych. Należy jednak wziąć pod uwa-
gę, że kask chroni głowę, najbardziej narażoną na ura-
zy. Z kolei kamizelka odblaskowa, szelki odblaskowe, 
opaski ułatwiają dostrzeżenie rowerzysty przez kierow-
cę, zwłaszcza w trudnych warunkach atmosferycznych. 

opr. JacK 

oStRożniE nA góRSkich 
tRASAch RowERowych!

Każdy, kto korzysta obecnie z górskich tras ro-
werowych Enduro Trails Bielsko-Biała, robi to na wła-
sną odpowiedzialność – informuje Wydział Gospodarki 
Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Mimo przygotowania tras bielskiego kompleksu 
do sezonu rowerowego, nie są prowadzone na nich 
prace porządkowe związane z utrzymaniem. Prze-
dłuża się prowadzona – w trybie przetargu nieograni-
czonego, zgodnego z Prawem zamówień publicznych 
– procedura wyłonienia wykonawcy usługi utrzymania  
w 2020 roku (od 1 maja do 31 października) górskich 
tras rowerowych Enduro Trails Bielsko-Biała. Jest to 
spowodowane wniesieniem odwołania przez jednego  
z oferentów biorących udział w tym przetargu.

Dlatego każdy, kto decyduje się obecnie na korzy-
stanie z tych tras, powinien szczególnie dbać o własne 
bezpieczeństwo.                                                                q
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#trzymajbilet #wspierajkulturę
Dyrektor Bielskiego Centrum Kul-

tury prowadził intensywne rozmowy z or-
ganizatorami imprez oraz menadżerami 
artystów dotyczące przesunięcia wyda-
rzeń  na inny termin. Większość koncer-
tów i spektakli została przeniesiona na 
miesiące jesienne – inne, jak planowa-
ny na 8 czerwca br. występ znakomitego 
amerykańskiego gitarzysty Pata Methe-
ny’ego na przyszły rok (1 czerwca  2021 
r.), a kilka odwołanych. 

Informacje na temat przesunięcia 
koncertów lub ich odwołania zamiesz-
czane są na stronie internetowej BCK 
www.bck.bielsko.pl oraz na Facebooku 
BCK. W przypadku przeniesienia impre-
zy na inny termin bilety zachowają waż-
ność, w przypadku odwołania imprezy 
następuje zwrot pieniędzy. Od 19 maja 
kasa biletowa BCK będzie czynna we 
wtorki, środy i czwartki w godz. 10.00-
13.00 – tylko w celu dokonania zwrotów 
za bilety zakupione w kasie. Zwrot bile-
tów zakupionych on-line oraz informa-
cje: tel. 33 8281645 lub 8281655, e-mail: 
bilety@bck.bielsko.pl

(…) Apelujemy o solidarność –  
z nami, z artystami, z kulturą. Prosimy, 
nie zwracajcie biletów, dając tym samym 
wyraz optymizmu i nadziei. Jeżeli sytu-
acja pozwala, kupcie bilet na letnie, je-
sienne lub przyszłoroczne koncerty – pi-
sze na stronie BCK dyrektor tej instytucji 
Jerzy Pieszka.

Na swojej stronie internetowej  
i na Facebooku BCK prezentuje filmo-
we relacje z koncertów, które zorganizo-
wał. Można tam m.in. posłuchać muzyki 
z koncertów Carrantuohill Symfonicznie, 
Agnieszki Chylińskiej, Leszka Możdże-
ra, Stanisławy Celińskiej; obejrzeć frag-
menty baletu Jezioro Łabędzie w wyko-
naniu Narodowego Baletu Klasyczne-
go z Kijowa; usłyszeć przeboje ABBY  
w wykonaniu solistów Studia Accantus 
czy piosenki, Dino D'Santiago, który wy-
stąpił w koncercie z cyklu Siesta w dro-
dze. 

W Internecie działają artyści ze-
społów BCK – chórzyści z Bielskiego 
Chóru Kameralnego spotykają się on-

KuLturA:  
ZoStAń w domU

ethego Król olch oraz Lenorę Gottfrie-
da Augusta Bürgera. Wszystkie odcinki 
programu można znaleźć na Facebooku 
teatru, na stronie teatru www.banialuka.
pl oraz kanale YouTube. W czytaniach 
wzięli udział aktorzy: Małgorzata Bul-
ska, Maria Byrska, Dominika Kaczma-
rek, Magdalena Obidowska, Katarzyna 
Pohl, Barbara Rau, Lucyna Sypniewska, 
Dagmara Włoszek-Rabska, Władysław 
Aniszewski, Konrad Ignatowski, Adam 
Milewski, Włodzimierz Pohl, Ziemowit 
Ptaszkowski, Radosław Sadowski, To-
masz Sylwestrzak, Ryszard Sypniewski 
i Piotr Tomaszewski. Program przygoto-
wali Katarzyna Dendys-Kosecka i Rafał 
Sakowski; wykłady wprowadzające do 
obu odsłon programu wygłosił dziekan 
Wydziału Humanistyczno-Społecznego 
ATH profesor Marek Bernacki.

Drugi program internetowy Bania-
luka. Klub małego rzemieślnika – adre-
sowany jest do dzieci młodszych i star-
szych. Pracownicy teatru – plastyczki, 
krawcowe, rzeźbiarze i stolarze – od-
krywają w nim tajemnice przeistaczania 
różnych prozaicznych przedmiotów do-
mowych w teatralną magię. W progra-
mie wzięli udział Małgorzata Jankow-
ska, Krystyna Nikiel, Joanna Bogacz-Li-
sicka, Grzegorz Sowa oraz Robert Mar-
ciniak. Dzięki nim najmłodsi widzowie 
Banialuki w domowym zaciszu mogą 
własnoręcznie zrobić pacynkę ze skar-
petki, maskę kota, uszyć strój truskawki 
czy pobawić się w teatr cieni.

Program można znaleźć na pro-
filu FB Banialuki, we wtorki i czwartki  
o godz. 10.00. Wszystkie odcinki archi-
wizowane są na stronie teatru w zakład-
ce Aktualności oraz kanale YouTube.

Zajęcia w MDK
Jak pisaliśmy w poprzednim wy-

daniu MS, Miejski Dom Kultury w maju 
kontynuuje zajęcia prezentowane w In-
ternecie, o których można przeczytać na 
stronie MDK www.mdk.bielsko.pl oraz 
na jego profilu Facebookowym i 12 pla-
cówek filialnych.                                   wag

W miesiącach zamknięcia bielskie placówki 
kultury nie traciły czasu, podejmując wiele 
przedsięwzięć w Internecie.

-line i wspólnie śpiewają, członkowie 
zespołów Bielsko oraz Jarzębinki szyją 
maseczki i przekazują je do miejskich 
maskomatów, tancerki z Bielskiej Estra-
dy uczą Góralskiej samby na kanale You 
Tube, becekowska Szkoła Tańca dla Se-
niorów zaprasza na lekcje tańca on-line.  

Teatr Polski: Show must go on!
Teatr Polski ostrożnie przygotowu-

je się do zapowiadanego przez rząd od-
mrożenia działalności kulturalnej. Przy-
gotowaliśmy jednak repertuar na drugą 
połowę maja i czerwiec, pełen ukocha-
nych przez Państwa spektakli, bo głę-
boko wierzymy, że te dobre wieści znaj-
dą potwierdzenie. Jeśli tak, natychmiast 
uruchomimy rezerwację i sprzedaż bile-
tów – zapowiada dyrekcja teatru na stro-
nie internetowej www.teatr.bielsko.pl 

Ostatni raz przed zawieszeniem 
działalności placówek kultury teatr za-
grał 10 marca – swój najnowszy spek-
takl Cyrano de Bergerac w reż. Paw-
ła Aignera. Teraz aktorów TP możemy 
oglądać tylko w Internecie. Na teatral-
nym Facebooku dzieje sie dużo i warto 
tam zaglądać, pojawiają się informacje 
i inicjatywy pokrzepiające, rozweselają-
ce, sentymentalne i instruktażowe.

Jeszcze nie wiadomo, czy zapla-
nowaną na 5 czerwca premierę widzo-
wie obejrzą w teatrze, czy on-line. Bę-
dzie to komedia Petera Quiltera pt.  
W górę!. Spektakl reżyseruje dyrektor 
Witold Mazurkiewicz, scenografię przy-
gotuje Damian Styrna, kostiumy – Bar-
bara Guzik, muzykę Wojciech Myrczek, 
a na scenie zobaczymy Piotra Gajosa, 
Rafała Sawickiego i Tomasza Lorka.

Na pewno on-line obejrzymy 18 
maja o godz. 19.00 spotkanie z history-
kami Jackiem Proszykiem i Jackiem Ka-
chlem. 27 kwietnia w teatrze panowie 
nagrywali swoją Fabrykę Sensacji – hi-
storyczno-teatralny spektakl, którego 
pierwsza prezentacja na początku lute-
go br. zrobiła furorę.

Kasa teatru (do odwołania) jest 
czynna we wtorki w godz. 12.00-14.00 

oraz w czwartki w godz. 16.00-18.00, nr 
tel. 33 8293160. W celu zwrotu biletów 
zakupionych w kasie lub on-line można 
się kontaktować również z Biurem Ob-
sługi Widza, tel. 33 8228453, e-mail: re-
zerwacja@teatr.bielsko.pl.

Teatr dziękuje tym wszystkim, któ-
rzy zdecydowali się nie oddawać bile-
tów na odwołane wydarzenia. Będzie je 
można wykorzystać później, ponieważ 
termin ważności biletów został wydłużo-
ny do końca roku.

Banialuka: Lektury do matury  
i Klub Małego Rzemieślnika

Po raz pierwszy Teatr Lalek Bania-
luka zaprezentował  swój spektakl on-li-
ne. Na koniec cyklu spotkań z literaturą 
romantyzmu Banialuka. Lektury do ma-
tury mogliśmy zobaczyć 5 i 9 maja spek-
takl Ballady i romanse wg Adama Mic-
kiewicza, w reżyserii Pawła Aignera. 

Internetowy program Banialuka. 
Lektury do matury przygotowano dla te-
gorocznych maturzystów i miłośników 
literatury oraz poezji przy współpracy 
Wydziału Humanistyczno-Społecznego 
bielskiej Akademii Techniczno-Humani-
stycznej. W pierwszej odsłonie progra-
mu aktorzy Banialuki czytali Sklepy cy-
namonowe Brunona Schulza, w drugiej, 
zakończonej kilka dni temu – utwory 
Adama Mickiewicza, ale też balladę Go-

Pat Metheny Ballady i romanse

www.facebook.com/teatrpolski/


