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Powstała koncepcja modernizacji
pływalni Panorama przy ul. Marii
Konopnickiej 5. Projekt zakłada
remont niecek sportowej
i rekreacyjnej oraz budowę wodnego
placu zabaw dla dzieci. Teraz nad
koncepcją pochylił się wojewódzki
konserwator zabytków i to on
ostatecznie zdecyduje,
w jakim wymiarze projekt będzie
realizowany, bowiem Panorama jest
obiektem zabytkowym.

Według koncepcji powstałej na zlecenie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, istniejąca niecka sportowa zostanie podzielona na trzy akweny. Wszystkie trzy zostaną
wypłycone. To po to, aby eksploatacja basenu była tańsza. Wypłycenie niecki sportowej pozwoli na używanie do jej wypełnienia
mniejszej ilości wody, a to da oszczędności.
Z podziału niecki sportowej powstanie
m.in. basen do skoków do wody, powiązany
z istniejącą wieżą. W sąsiedztwie wieży zamontowana zostanie trampolina.
W środkowej części niecki sportowej
projekt przewiduje basen pływacki złożony

z 10 torów o długości 25 m i głębokości do
1,80 m. Ostatnia część niecki to dwutorowy
basen do nauki pływania.
Niecki zostaną od siebie oddzielone
dwoma wyspami podwodnymi, zlokalizowanymi tuż pod powierzchnią wody. Takie wydzielenie korzystnie wpłynie na koszty eksploatacji obiektu oraz jego rentowność, pozwoli też na wizualne zachowanie ich historycznego układu. Prace w niecce rekreacyjnej będą polegały na rozebraniu istniejącego półwyspu i schodów, które są w złym stanie, a następnie ich odtworzeniu.
ciąg dalszy na str. 3

Dwukierunkowy ruch
na ul. Krakowskiej
Dobra i długo wyczekiwana wiadomość
dla kierowców w Bielsku-Białej: 19 maja
Miejski Zarząd Dróg przywrócił ruch
dwukierunkowy na całym rozbudowywanym
odcinku ul. Krakowskiej. MZD apeluje
jednak do kierowców o zachowanie
szczególnej ostrożności ze względu na
roboty wykończeniowe. Na ulicy nadal są
pracownicy i porusza się sprzęt budowlany.

ciąg dalszy na str. 3
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laptopy
dla potrzebujących

Halina Majdak-Maj
z orderem zasługi rfn

89 laptopów dla dzieci z rodzin wielodzietnych otrzymał Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej.
W związku z nadejściem pandemii zdalna nauka w szkołach stała
się koniecznością. Jednak aby mogła ona sprawnie przebiegać, potrzebny jest odpowiedni sprzęt. Z tym jednak bywa różnie. W rodzinach wielodzietnych rzadko się zdarza, by wszystkie dzieci mogły w tym samym czasie brać udział w zajęciach szkolnych prowadzonych za pomocą Internetu.
–To już trzecia partia laptopów, która trafiła do MZO. Dzięki temu
sprzętowi dzieci będą mogły realizować zdalną naukę w ramach akcji
Zdalna Szkoła dla Rodzin Wielodzietnych Trzy Plus. Laptopy zostały zakupione ze środków unijnych – mówił zastępca prezydenta Bielska-Białej
Piotr Kucia przekazując sprzęt Miejskiemu Zarządowi Oświaty.
Pierwsza partia 55 laptopów została sfinansowana z budżetu miasta, kolejne 55 sztuk z programu rządowego.
JacK
Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier przyznał Krzyż Zasługi
na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec Halinie Majdak-Maj, emerytowanej dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych
(29 lat kierowała szkołą), oraz Mirosławowi Ellnainowi, nauczycielowi prowadzącemu od lat wymianę ZSiH ze szkołami Volkswagena.
Polsko-niemiecka wymiana prowadzona przez szkołę jest wyjątkowym historyczno-edukacyjnym programem dla młodzieży, którego celem
jest poznawanie się nawzajem i poznawanie wspólnej dramatycznej historii oraz budowanie wspólnej europejskiej przyszłości. Umowę o współpracy dyrektor szkoły podpisała już w 1990 roku i do dzisiaj ta współpraca trwa.
Wniosek o odznaczenie obojga zasłużonych złożyli Międzynarodowy Komitet Oświęcimski w Berlinie, przedstawiciele Volkswagena
i Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.
opr. JacK

Studenci ATH wrócą
na uczelnię

Zajęcia dydaktyczne w Akademii Techniczno-Humanistycznej do
końca bieżącego roku akademickiego odbywają się w trybie zdalnym.
Jednak od 1 czerwca br. możliwe będzie organizowanie w salach i laboratoriach ATH zajęć, które wymagają fizycznej obecności – terenowych,
praktycznych, laboratoryjnych. Wprowadzony zostanie odrębny harmonogram realizacji tych zajęć dla poszczególnych kierunków. Wszystkich informacji odnośnie szczegółowych terminów i zasad przeprowadzania zajęć na terenie kampusu ATH będą udzielać poszczególne wydziały.
– Od 25 maja częściowo przywróciliśmy pracę jednostek administracyjnych akademii, nadal jednak zalecamy zdalny kontakt z biurami,
działami i dziekanatami. Stopniowo wznawiana będzie także działalność
wypożyczalni i domu studenckiego. Będziemy informować na bieżąco
o wszystkich wprowadzanych zmianach w organizacji pracy i kształcenia
– informuje rektor ATH prof. Jarosław Janicki.
opr. JacK

miejska flaga na 30-lecie
samorządu

26 maja, podczas sesji Rady Miejskiej, przewodniczący RM Janusz
Okrzesik wręczył radnym oryginalną cegiełkę z funduszu wyborczego
Komitetu Obywatelskiego Solidarność o nominale 5 tys. zł z 1990 roku.
W ten sposób symbolicznie rozpoczęły się obchody 30-lecia odrodzonego
samorządu. Przewodniczący przypomniał zebranym jak przebiegły wybory 27 maja 1990 r w Bielsku-Białej. Na ręce radnego Piotra Ryszki, który
wówczas wszedł do rady, złożył życzenia i podziękowania. Poinformował,
że ze względu na sytuację w kraju świętowanie samorządowego jubileuszu zostało odsunięte w czasie.
27 maja w południe przed Ratuszem załopotała flaga Bielska-Białej.
Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego um.bielsko.pl została uruchomiona specjalna podstrona poświecona 30-leciu samorządu, która zawiera wiele informacji o tym, jak zmieniał się samorząd od 1990 roku do dzisiaj. Więcej o początkach bielskiego samorządu piszemy na str. 9-12 tego
numeru MS.
JacK

w urzędzie
miejskim Wraca
pełna obsługa
mieszkańców
Od 1 czerwca br. Urząd Miejski
w Bielsku-Białej przywraca pełną obsługę mieszkańców. Nie będzie już konieczności wcześniejszego rezerwowania wizyt.
Bezpośrednia obsługa osób załatwiających sprawy w Urzędzie Miejskim
będzie się odbywała z uwzględnieniem
wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa. Przed wejściem do budynku każdy będzie zobowiązany do dezynfekcji rąk i zmierzenia temperatury,
a wewnątrz urzędu będzie obowiązywał nakaz noszenia maseczek ochronnych oraz zachowania dwumetrowego
dystansu od innych osób.
Przypominamy również o możliwości załatwiania spraw urzędowych przez
ePUAP oraz drogą mailową i zachęcamy do korzystania z tych sposobów komunikacji z Urzędem Miejskim.
q

Radni znów
w sali sesyjnej
XIX sesjia Rady Miejskiej w Bielsku-Białej odbyła się 26 maja w reżimie
sanitarnym, ale już w sali sesyjnej Ratusza. W trakcie sesji radni zajmowali się
m.in. sprawą współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, potrzebą
utworzenia w Kaniowie stałej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, zmianami budżetu miasta i Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej,
sprawami organizacyjnymi dotyczącymi
szkół miejskich oraz planami zagospodarowania przestrzennego.
Więcej o tematach poruszanych
podczas majowej sesji napiszemy w kolejnym numerze Magazynu Samorządowego; wcześniej te informacje pojawią
się na internetowej stronie MS pod adresem www.ms.bielsko-biala.pl/ JacK
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Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski przyjął wyzwanie #hot16challenge i wziął udział w ogólnopolskiej akcji muzycznej
zainicjowanej przez rapera Karola Solara Poziemskiego w sierpniu
2014 roku, której druga edycja rozpoczęła się w kwietniu br. Zgodnie
z jej zasadami, każdy nominowany w ciągu 72 godzin od otrzymania
nominacji musi nagrać 16-wersową zwrotkę pod dowolny beat i nominować do tego samego zadania kolejne osoby. Celem drugiej edycji
jest zbiórka funduszy na rzecz personelu medycznego i wsparcie go
w walce z koronawirusem, organizowana w serwisie Siepomaga.pl.
Każdy z wykonawców poza nagraniem 16-wersowej zwrotki zobowiązany jest wpłacić pieniądze na ten cel. Tak też uczynił prezydent Bielska-Białej, zamieszczając nagranie swojego rapu na Facebooku oraz
w serwisie YouTube.
– Drodzy bielszczanie (i nie tylko)! Wasz odzew po moim #hot16challenge niezwykle mnie zaskoczył! Serdeczne Wam dzięki za
wszystkie ciepłe słowa. Pamiętajmy jednak o najważniejszym celu tej
akcji, jaką jest czynienie doBBra. Cały czas działa zbiórka dla Siepomaga.pl. Każda złotówka się liczy, by wspomóc naszą służbę zdrowia
i jej pracowników – napisał na swoim profilu facebookowym prezydent
Jarosław Klimaszewski
Oto tekst jego piosenki:
Otworzyłem rano oczy – nic nie zobaczyłem,
Cień mgły ostry spowił miasto, ciut się przeraziłem.
Fields of Gold, Carpaccio – wszystko w mgle zniknęło,
Miłe wcale to nie było, więc mi się bluznęło.
To przez COVID-19 – choróbsko bezczelne,
Trzeba będzie z bielszczanami włączyć przeciwmgielne.
Razem oświetlimy drogi – we wspólnocie siła.
Potrafimy robić doBBro, by nadzieja żyła!
Po uczynkach nas poznają, choć na twarzach maski,
W ręce swe sprawy weźmiemy bez niczyjej łaski.
Pielęgniarkom i lekarzom damy silne wsparcie,
Tylko oni mogą wygrać z epidemią starcie…
BB King wiadoma sprawa – moc w nas wielka drzemie,
Obudzimy Podbeskidzie, potem całą ziemię.
Niech popłynie prosty przekaz spod Szyndzielni wszędzie,
Który streszcza się w trzech słowach:
WSZYSTKO DOBRZE BĘDZIE!
Prezydent nominował do udziału w akcji Annę Guzik-Tylkę, zespół Pociąg Rock'n'Roll i Janusza Okrzesika.
q

przejdzie także trybuna nad niecką sportową.
W planach jest budowa wodnego placu zabaw dla dzieci. Na prawie 200 metrach kwadratowych zainstalowanych zostanie wiele atrakcji. Będą armatki, dysze, tunel
z kręgów i elementy wodne w kształcie muchomora, kwiatka, węża, wiaderka, gąsienicy czy drzewka.
Przebudowa czeka również zaplecze
sanitarne. Powstaną nowe sanitariaty dostosowane do potrzeb dzieci i osób niepełnosprawnych.
– Obecnie nie mogę wskazać, jaki
ostatecznie kształt przyjmie projekt modernizacji pływalni Panorama – mówi naczelnik
Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego Jan
Pacia. – Jesteśmy na etapie koncepcji i interpretacji ustaleń oraz analizowania najtrafniejszych rozwiązań, a jednocześnie musimy
to wszystko skoordynować z obowiązującymi
przepisami prawa i wytycznymi konserwatora – tłumaczy.
Na modernizację Panoramy miasto zabezpieczyło w tegorocznym budżecie 20 mln
zł. 165 tys. to koszt opracowania koncepcji
i projektu budowlanego.
Emilia Klejmont

DWUKIERUNKOWY RUCH
NA UL. KRAKOWSKIEJ
– dokończenie ze str. 1
Modernizacja ul. Krakowskiej zaczęła
się w połowie 2018 r. Przebudowana została
jezdnia, rozbudowane skrzyżowania z drogami podporządkowanymi, wybudowane obustronne chodniki i brakujące zatoki autobusowe. Wybudowano i przebudowano obiekty
inżynierskie, a także przebudowano odwodnienie drogi.
– Po blisko dwóch latach prac ta znacząca drogowa inwestycja dobiega końca.
Obecnie trwają prace na poboczach oraz po-

jedynczych wlotach. Należy podkreślić, że
rozpoczęły się już pierwsze procedury związane z odbiorami, trwają przeglądy wykonanych robot, sprawdzamy ewentualne usterki – mówi dyrektor MZD Wojciech Waluś. –
Przed nami również rozliczenie tej inwestycji.
Koszt wszystkich robót prowadzonych w ramach zadania, zarówno na ul. Krakowskiej,
jak i ul. Żywieckiej, to ponad 100 mln zł – dodaje.
Przypominamy, że obie ulice – Krakowska i Żywiecka – modernizowane były w ramach jednego zadania.
Emilia Klejmont

Żywiecka – ostatni fragment

Prezydent bielska-Białej
Rapował dla medyków

PLAN NA PANORAMĘ
– dokończenie ze str. 1
Niecka sportowa i rekreacyjna zostaną od siebie oddzielone pomostem ze stali
nierdzewnej, częściowo suchym, a częściowo będącym podwodną wyspą. W północnej
części niecki rekreacyjnej znajdą się miejsca wypoczynku i rekreacji, leżanki, ławeczki
z masażem powietrznym, podwodna wyspa z dyszami fontanny i masażery wodne.
Będzie też rwąca rzeka, gejzery powietrzne, szala wodna, kosze do gry w koszykówkę, grzybek wodny, armatka i ściana wodna.
Drugą część niecki rekreacyjnej będzie stanowił brodzik dla dzieci imitujący naturalną
plażę morską. Tu pojawią się takie atrakcje,
jak zjeżdżalnia rybka, piramida, parasol oraz
zabawki imitujące rośliny oraz zwierzęta.
Do modernizacji niecek basenowych
projektant chce zastosować stal nierdzewną.
Wyłożone nią zostaną zarówno ściany, jak
i dno niecek.
Projekt zakłada również wygrodzenie
plaży mokrej od suchej, modernizację istniejących stacji uzdatniania wody i zagospodarowanie terenu, a także wymianę nawierzchni chodników i ciągów pieszych. Remont

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej rozpoczął rozbudowę fragmentu ul. Żywieckiej –
na odcinku od rejonu skrzyżowania z ulicą Owocową do ul. Sielanki – o długości ok.
575 m. Przebudowa obejmuje m.in. budowę chodników, zatok i przystanków komunikacji miejskiej. Powstanie też wyspa środkowa dzieląca pasy ruchu tej drogi.
JacK
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Śluby w czasach zarazy
Bielszczanie w czasach pandemii nie przestali się pobierać. Od marca w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Bielsku-Białej odbyło się 71 ślubów, po 23 w marcu i kwietniu oraz 25 w maju.
Ale są też tacy, którzy wolą zaczekać na
lepsze czasy. Jak mówi kierownik bielskiego
Urzędu Stanu Cywilnego w Bielsku-Białej Jerzy
Bożek, liczba odwołanych lub przeniesionych
ceremonii oscyluje wokół 30 procent.
– Obrazowo można to ująć tak – w ubiegłym roku w kwietniu w każdą sobotę w naszym
USC odbywało się po około 10 ślubów, natomiast w tym roku taka sobota to 4, 5 ceremonii
– tłumaczy kierownik.
Śluby w bielskim USC, podobnie jak w całym kraju, odbywają się z zachowaniem specjalnych obostrzeń. Od połowy marca w uroczystości mogą uczestniczyć tylko cztery osoby – nowożeńcy i świadkowie. Wcześniej urząd
pozwalał jeszcze na obecność fotografa, ale od

początku kwietnia nie ma już mowy o uczestnictwie piątej osoby. Z tego powodu rolę fotografów przejęli świadkowie i to oni dokumentują
śluby w urzędzie.
Oczywiście wszyscy uczestniczący w ceremonii muszą mieć maseczki na twarzach,
chętni także rękawiczki ochronne – te jednak
nie są wymagane.
– Nowożeńcy podchodzą do obostrzeń
z humorem. Ślub w obecnej sytuacji jest dla
nich bardziej powodem do żartów niż zmartwieniem – mówi J. Bożek. – Jeśli już przekładają
ślub, to mają nadzieję na to, że sytuacja ustabilizuje się jeszcze w tym roku i decydują się na
terminy jesienne, a nawet letnie – dodaje.
Emilia Klejmont

pixabay.com/nihan güzel daştan

drugi etap ITS-u będzie droższy
Jedna firma zgłosiła się do przetargu na rozbudowę inteligentnego systemu transportowego ITS w Bielsku-Białej. To warszawskie
przedsiębiorstwo SPRINT S.A. Sesja otwarcia ofert odbyła się 7 maja w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i z uwagi na sytuację
epidemiologiczną była transmitowana online.
Miejski Zarząd Dróg przeznaczył na rozbudowę systemu ITS ponad
10.397.967 zł, a złożona oferta opiewa
na 13.344.000 zł.
– W tej chwili przygotowujemy
analizę całej sytuacji i rekomendacje,
które przedstawimy prezydentowi miasta. Bierzemy pod uwagę różne scenariusze związane z tym, że na dniach musimy złożyć wniosek o dofinansowanie
tej inwestycji ze środków centralnych.
Robimy analizę rynku i podobnych postępowań przetargowych, które miały
miejsce w ostatnim czasie. I tu stwier-

dzamy, że wszystkie oferty, poza jednym miastem, były wyższe od zakładanych. Rozważamy też teoretycznie, czy
jest możliwość ograniczenia zakresu tego zadania. Dlatego najpierw odbędą
się rozmowy i konsultacje w tej sprawie,
a dopiero potem będziemy mogli przedstawić oficjalne stanowisko – mówi dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Wojciech Waluś.
Rozbudowa systemu transportowego ITS ma polegać na włączeniu do
systemu 18 skrzyżowań i 11 km dróg. Inwestycja ma zająć ok. 17 miesięcy.

W ramach drugiego etapu tworzenia ITS poszerzony zostanie system sterowania ruchem na wybranych skrzyżowaniach w ciągu ulic: Cieszyńska – gen.
Tadeusza Bora-Komorowskiego – Partyzantów – Bystrzańska – Józefa Piłsudskiego – al. gen. Władysława Andersa.
Plan zakłada instalację 15 tablic informacji pasażerskiej na przystankach autobusowych, trzech znaków VMS (znaki o zmieniającej się treści, służących do
przekazywania ostrzeżeń) na drogach
wlotowych do miasta oraz znaków informujących o liczbie zajętych miejsc na
parkingach.
Do systemu włączone zostaną
cztery parkingi, które posiadają system
wykrywania zajętości miejsc (przy ul.
Legionów / Ignacego Paderewskiego,
Romana Dmowskiego – parking przy
Ratuszu, w rejonie dworca PKP i przy
ul. Rychlińskiego) oraz dwa parkingi wymagające wdrożenia tego systemu – na
placu Ratuszowym i placu Wolności.
Miejski Zarząd Dróg zakłada możliwość włączenia do systemu informacji
na temat liczby wolnych miejsc nie tylko
na parkingach miejskich, ale także prywatnych.
Zgodnie z planem informacja o zajętości miejsc parkingowych będzie wyświetlana za pomocą strony interneto-

wej systemu i tablic, które zostaną zamontowane przy ulicach – Warszawskiej
(przy dworcu PKS), Piastowskiej (kierunek dworzec), Lwowskiej (kierunek centrum), Krakowskiej (kierunek Żywiecka),
ks. Stanisława Stojałowskiego (kierunek
Żywiecka), Żywieckiej (przy Władysława
Łokietka), ul. prof. dr. Mieczysława Michałowicza (kierunek centrum) i Partyzantów (kierunek centrum).
W ramach tej inwestycji rozszerzony zostanie także system monitoringu
wizyjnego miasta. Pojawią się także kamery, które umożliwią odczytywanie numerów tablic rejestracyjnych.
Tablice informacji pasażerskiej
pojawią się na przystankach – na placu Adama Mickiewicza (w obu kierunkach), ul. Partyzantów Apena (w obu
kierunkach), ul. Żywiecka / ks. Stanislawa Stojałowskiego (w kierunku Żywieckiej), ul. Cieszyńska/Hulanka (w obu
kierunkach), ul. Cieszyńska / os. Wojska Polskiego (w kierunku centrum), ul.
Cieszyńska/Lotnisko (w kierunku centrum), Wapienica/Centrum (w kierunku
centrum), osiedle Beskidzkie (kierunek
ul. Cieszyńska, pętla peron 1 i 2), osiedle Złote Łany (kierunek centrum), ul.
Jutrzenki/Sam (kierunek centrum) oraz
osiedle Kopernika (kierunek centrum).
JacK, ek
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Centrum Aktywności Międzypokoleniowej
W wyremontowanym obiekcie przy ul. Partyzantów 59,
złożonym z pawilonu sportowego i kortów tenisowych,
powstanie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej.
To przedsięwzięcie zapisano w programie Rewitalizacji
Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020.
Inicjatorem stworzenia centrum jest Agencja Rozwoju Regionalnego SA, która swój pomysł konsultowała z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Radą
Seniorów Miasta Bielska-Białej. Uzgodniono, że MOPS
będzie realizował niektóre ze swoich zadań w nowym
obiekcie.
Z centrum aktywizacji i wsparcia będą korzystali
mieszkańcy Bielska-Białej, zwłaszcza ci z najbardziej
zdegradowanych osiedli –Śródmieścia Bielsko i Złotych
Łanów. Projekt zakłada innowacyjne podejście do walki
z problemami społecznymi i obejmuje realizację takich
celów szczegółowych, jak:
– integracja mieszkańców i zapobieganie wykluczeniu społecznemu (w tym związanemu z długotrwałym pozostawaniem bez pracy) oraz zwiększenie katalogu dostępnych usług społecznych i aktywizacja lokalnej społeczności poprzez realizację projektów i programów integrujących grupy społeczne z obszarów rewitalizowanych;
– eliminacja negatywnych zachowań aspołecznych poprzez integrujące działania międzypokoleniowe w formie warsztatów aktywizujących (np. szkolenia
komputerowe, z zakresu wykorzystania Internetu, bankowości elektronicznej i bezpieczeństwa w Internecie
itp.);
– poprawa zdrowia i eliminowanie niekorzystnych
zjawisk związanych ze starzeniem się mieszkańców,
walka z samotnością osób starszych poprzez integrację i aktywizację;

– wspieranie rehabilitacji, aktywności zawodowej
i przeciwdziałanie wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami;
– zwiększenie aktywności ekonomicznej mieszkańców poprzez szkolenia dla przyszłych przedsiębiorców i firm typu start-up z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
– zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez
szkolenia z innowacji, kreatywności i podnoszenia kwalifikacji zawodowych dla mieszkańców oraz młodzieży
– także z grup wykluczonych społecznie.
Miasto zyska zmodernizowany obiekt, dostosowany do nowych funkcji społeczno-aktywizacyjnych
oraz wyremontowane korty tenisowe. Powstaną całoroczne lekkie hale wielofunkcyjne dostosowane m.in.
do funkcji widowiskowej, sportowej i aktywizacyjno-ruchowej.

Przyłbice dla przedszkoli i żłobków
Firma Valeo przekazała do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 1.400
ochronnych przyłbic. Przyjął je 13 maja
zastępca prezydenta miasta Piotr Kucia.
Pracownicy Valeo postanowili zaangażować się w walkę z epidemią i rozpoczęli produkcję przyłbic ochronnych
do szybkiego montażu, w oparciu projekt udostępniony przez Mateusza Dyrdę i Konrada Klepackiego.
Przekazane przyłbice są wyposażone w instrukcję ich montażu i używania. Umieszczono ją na kopercie, a dzięki aplikacji QR w Internecie można również zobaczyć film instruktażowy.
– Bardzo dziękujemy za ten dar,
zwłaszcza teraz przyłbice bardzo nam
się przydadzą – szczególnie w przedszkolach i żłobkach, których funkcjonowanie rozpocznie się od najbliższe-

go poniedziałku. W czasach trudnych
i niepewnych takie zabezpieczenie dla
obsługi placówek jest niezwykle istotne. Bardzo dziękuję w imieniu władz,
ale także dyrektorów placówek pedagogicznych i rodziców – podkreślił zastępca prezydenta Bielska-Białej Piotr Kucia.
Projekt przyłbic został opracowany i jest prowadzony przez kierownika
działu utrzymania ruchu Mateusza Mamicę oraz kierownika działu industrializacji Marcina Woźnicę. Inicjatywa spotkała się z aprobatą pracowników, którzy zaangażowali się w proces tworzenia przyłbic.
W produkcję przyłbic ochronnych
zaangażowały się również współpracujące z Valeo firmy ZAW i MAJET. Przyłbice są bezpłatnie przekazywane urzędom miast, ośrodkom zdrowia czy też

W Centrum Aktywności Międzypokoleniowej organizowane będą różnorodne szkolenia, powstanie
warsztat, w którym seniorzy i osoby wykluczone będą
dzielić się wiedzą i zanikającymi umiejętnościami rzemieślniczymi; będą się odbywać wydarzenia ze sfery
kultury i sportu służące integracji międzypokoleniowej,
np. występy artystyczne, kino plenerowe, turnieje tenisowe, wydarzenia aktywizacyjno-ruchowe – adresowane w szczególności do seniorów, młodzieży, dzieci
i osób z niepełnosprawnościami.
Pawilon o ciekawej, nowoczesnej architekturze
z początków XX wieku i usytuowane obok korty od kilku lat nie są użytkowane i ulegają powolnej degradacji.
Aby jej zapobiec i przywrócić funkcjonalność obiektu,
niezbędne jest przeprowadzenie rewitalizacji. Szacunkowy całkowity koszt projektu to 8 mln zł. Dzięki rewitalizacji obiekt odzyska dawną atrakcyjność. opr. JacK

placówkom oświatowym, które znajdują się w sąsiedztwie zakładu. Motywacją
dla uczestników akcji jest fakt, że ich pomoc trafia do lokalnych instytucji, z którymi na co dzień są związani i w prze-

szłości sami przyjmowali od nich wsparcie. Dotychczas zostało już przekazanych ok 5.000 przyłbic. W najbliższym
czasie zakład wyprodukuje 7.000 sztuk
przyłbic.
JacK
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Mapa dla młodych
Mapa powstała dla młodych i przy ich udziale. Co
zobaczyć i co robić w Bielsku-Białej rekomendowali bowiem sami młodzi ludzie. To dało połączenie propozycji
pewnych i oczywistych z tymi mniej znanymi, które zaskoczą nawet mieszkańców.
– Pomysł, jaki nam przyświecał, to wzbudzenie
zaciekawienia Bielskiem-Białą i dopasowanie naszego
wydawnictwa do konkretnej grupy wiekowej – mówi Bożena Hlousek z Wydziału Promocji i Sportu bielskiego
Urzędu Miejskiego, który wydał mapę. – Chcieliśmy pokazać ślady niedawnej historii Bielska-Białej, ciekawe
zakamarki, ale też opowiedzieć o teraźniejszości i licznych obliczach miasta z perspektywy osób tu mieszkających. W opisach atrakcji znajduje się więc wiele ciekawostek, które dodają miastu charakteru, a przy okazji
opowiadają o nim więcej niż można wyczytać z przewodników – tłumaczy.
Mapa podzielona jest na dwie części: ruch i relaks oraz kultura i rozrywka. To, zdaniem autorów, dwie
mocne strony miasta, które trafiają do młodych odbiorców. Oprócz rekomendowanych pewniaków – jak Teatr
Polski czy Galeria Bielska BWA – z mapy można do-

Gdzie w Bielsku-Białej posłuchać muzyki na żywo, pójść na tańce czy pojeździć na
rolkach, zjeść wegetariańskie jedzenie, napić się dobrej kawy, obejrzeć najlepsze
widoki i murale albo jakie atrakcje zapewnią adrenalinę – tego wszystkiego młodzi
ludzie dowiedzą się z nowej mapy miasta. Wydawnictwo właśnie ujrzało światło
dziennie i trafiło do dystrybucji.

wiedzieć się, gdzie młodzi mieszkańcy chodzą na kawę, a gdzie potańczyć. Gdzie wybierają się na giełdę
płyt winylowych, a gdzie na rolki. Gdzie można znaleźć
najciekawsze informacje o historii Fiata 126p, a gdzie
pozostałości po bunkrach. Gdzie jest pomnik Salamandry (podpowiedź: niedaleko pomnika Pampaliniego!)
i którą krainę zagadek w mieście najlepiej wybrać.
Opisy na mapie powstały przy zaangażowaniu
młodych osób, m.in. udzielających się w inicjatywie redakcjaBB – lokalnym magazynie tworzonym przez młodzież od 2014 roku. Koordynacją i opracowaniem treści
zajęła się Fundacja Zróbmy.To. Za projekt graficzny odpowiadała Alicja Jakimów.
Pomysłodawcą i wydawcą mapy jest Wydział
Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Nakład mapy wyniósł 5.000 egzemplarzy w języku polskim i 5.000 egzemplarzy w języku angielskim.
Mapa jest dostępna w Miejskim Centrum Informacji Turystycznej przy pl. Ratuszowym 4. Na terenie Bielska-

-Białej mapy są również dystrybuowane w obiektach
noclegowych, lokalach gastronomicznych, w punkcie
informacyjnym w Galerii Handlowej Sfera i w innych
miejscach, do których uczęszcza młodzież. Instytucje i szkoły mogą pobierać mapy w Wydziale Promocji i Sportu przy pl. Ratuszowym 5, pokój 302. Ponadto mapy w ramach promocji Bielska-Białej na zewnątrz
trafią w ręce potencjalnych turystów podczas targów
i spotkań poza miastem, gdy tylko zostanie przywrócona możliwość ich organizacji.
Mapa w formie elektronicznej będzie też do pobrania na stronie Urzędu Miejskiego pod adresem bielsko-biala.pl w zakładce Turysta.
W ostatnich dniach Wydział Promocji i Sportu wydał też mapę Bielska-Białej przeznaczoną dla wszystkich turystów. Ta ma format wyrywanej karty, którą każdy może zabrać ze sobą z Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej.
Emilia Klejmont

nadzieja zawieść nie może – w rocznicę papieskiej wizyty w bielsku-białej
Od 22 maja na stronie internetowej Bielskiego Centrum Kultury, na Facebooku BCK
i na stronie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej można zobaczyć nagranie koncertu Nadzieja
zawieść nie może przygotowanego w 25. rocznicę pobytu św. Jana Pawła II w Bielsku Białej.
Inicjatorami wydarzenia są prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego oraz Bielskie
Centrum Kultury, które jest głównym producentem tego koncertu.
– Bielskie Centrum Kultury wraz z Kurią
Diecezji Bielsko-Żywieckiej – we współpracy
z ks. Sebastianem Ruckim – już od kilku miesięcy miało przygotowany program obchodów 25.

rocznicy pobytu Jana Pawła II w Bielsku-Białej.
Ze względu na stan epidemiczny musieliśmy te
plany zweryfikować. Nowy program – dostosowany do tej specyficznej sytuacji – powstał
w trakcie rozmowy prezydenta Klimaszewskiego z bielskim kompozytorem Januszem Kohutem – informuje dyrektor BCK Jerzy Pieszka.
Program zawiera najciekawsze fragmenty z oratoriów Droga nadziei, Gość oczekiwany, Święty Piotr i kantaty Niepodległość – autorstwa Janusza Kohuta – oraz ulubione pieśni
Jana Pawła II: Abba Ojcze i Barka. W koncercie
usłyszymy m.in. takich artystów, jak wokalistka
Ewa Uryga, wiolonczelistka Urszula Mizia i pianista Janusz Kohut.
JacK
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bibliotekarskie święto
Międzynarodowy Dzień Bibliotekarza
i Bibliotek obchodzony jest 8 maja.
Z tej okazji życzenia wszystkim
bielskim bibliotekarzom złożył
prezydent Bielska-Białej Jarosław
Klimaszewski.

Głęboka
pande-mija
Chór Męski Harfa działający przy Domu Kultury
w Komorowicach włączył się w ogólnopolską akcję
#zostańwdomu nagraniem piosenki Głęboka pandemija. Posłuchajcie koniecznie!
Chcemy się z Państwem podzielić naszym harfowym sposobem na spędzenie czasu w domach – piszą chórzyści na swojej
stronie www.harfa.bielsko.pl/ – Przychodzimy do Was z utworem,
do którego autorski tekst pandemiczny napisał niezawodny Jan
Wróbel. W dźwiękach melodii ludowej Głęboka studzienka zawarliśmy nadzieję i wiarę, że ten nadzwyczajny i dziwny czas niebawem
się skończy, a paraliżujący cały świat wirus pokonamy śpiewem i
jednością. Dzielimy się tym, co najcenniejsze: radością, entuzjazmem i optymizmem. Choć nagrania wykonaliśmy w zaciszach domowych, udało nam się stworzyć chóralne dzieło, które dzięki naszym przyjaciołom nabrało wymiaru kompletnego nagrania wielogłosowego. Nam w sercach gra muzyka i właśnie dlatego stworzyliśmy Wirtualny Chór Męski Harfa.
Piosenkę w wykonaniu chórzystów Harfy pod dyrekcją kierownik Anny Ostrowskiej i z akompaniamentem Nataszy Firlej
można usłyszeć na YouTubie.
Film zmontowała Małgorzata Kalinowska-Przybylska.
Na stronie internetowej Chóru Męskiego Harfa można przeczytać więcej tekstów koronawirusowych piosenek chóru ze słowami napisanymi przez utalentowanych chórzystów – m.in. na melodię Hej, górol ci ja górol (słowa Krzysztof Zdyb), Kukułeczka kuka
(słowa Aleksander Kampczyk) i Hej, przez żywieckie pola leci sarna (słowa Jan Wróbel).
Hej przez żywieckie pola leci sarna
koronawirus ją przygarnia
i ja bym go też przygarnoł
no i wszystko mu wygarnął
hej z wściekłej złości, z wściekłej złości
Chór Męski Harfa powstał w Komorowicach Krakowskich
w 1972 roku, obecnie pracuje w komorowickim Domu Kultury.
Śpiewa w nim 25 chórzystów pod kierunkiem artystycznym Anny Ostrowskiej. W repertuarze mają pieśni patriotyczne, religijne, kolędy i pastorałki, pieśni ludowe, a nawet piosenki kabaretowe oraz utwory muzyki poważnej. Chór Harfa występuje podczas odbywających się w dzielnicy imprez kulturalnych, kościelnych i okolicznościowych.
q

Prezydent dziękuje za sumienną pracę
i zaangażowanie w propagowanie czytelnictwa.
Wszystkim bielskim bibliotekarzom życzy zawodowych sukcesów oraz pomyślności w realizacji
zamierzeń i planów.
Miejską biblioteką samorządową w Bielsku-Białej jest Książnica Beskidzka mieszcząca się przy ul. Juliusza Słowackiego 17a. To
największa biblioteka publiczna w południowej
części województwa śląskiego. Placówka prowadzi działalność biblioteczną, kulturalno-edukacyjną, transgraniczną, informacyjną, a także
stanowi centrum wiedzy o regionie.
Książnica Beskidzka posiada zbiory tradycyjne – książki i czasopisma, a także zbiory
specjalne – filmy, audiobooki, muzykę, programy komputerowe, grafikę, kartografię i nuty. Do
jej cennych zbiorów należą starodruki i cymelia.
W 2019 r. z Książnicy i jej 16 filii rozlokowanych na terenie miasta skorzystało ponad
43.000 czytelników, a placówki biblioteczne zanotowały 430.000 odwiedzin.
Pracownicy Książnicy Beskidzkiej wypożyczyli lub użyczyli na miejscu w sumie prawie
1.100.000 różnorodnych materiałów bibliotecznych i udzielili 250.000 informacji. Liczba wyświetleń publikacji z własnej Biblioteki Cyfrowej
wyniosła około 87.000.
Warto zwrócić uwagę na duży – w skali
kraju, a nawet województwa – zasięg społeczny czytelnictwa w naszym mieście. W Bielsku-Białej na 100 mieszkańców przypada 25 czytelników (w Polsce 15,5, w woj. śląskim 17,0)
i 520 wypożyczeń na 100 mieszkańców (w Polsce 270, w woj. śląskim 350).

Książnica Beskidzka przoduje też w innych rankingach. Na podstawie statystyki sporządzonej przez Bibliotekę Śląską za rok 2019
– biorąc pod uwagę liczbę czytelników, liczbę udostępnień, liczbę zakupionych woluminów przez jednostkę samorządu terytorialnego wśród grupy bibliotek powiatów grodzkich
– Książnica Beskidzka zajęła drugie miejsce
(w poprzednim roku trzecie).
Książnica to jednak nie tylko wypożyczanie książek. W ubiegłym roku placówka,
w gmachu głównym i filiach, zorganizowała prawie 2.000 różnorodnych imprez, głównie promujących książkę i czytelnictwo. Były to wydarzenia literackie, edukacyjne, lekcje biblioteczne
i wystawy. Wzięło w nich udział ponad 81.000
mieszkańców Bielska-Białej i okolic. W ramach
798 lekcji bibliotecznych, tematycznych i regionalnych Książnicę odwiedziło 14.814 uczniów.
Pracownicy biblioteki zorganizowali 127 wystaw, które zwiedziło 90 971 osób. Odbyło się
14 spotkań autorskich, 12 spotkań poetyckich
i 34 wieczory literackie. Wszystkie działania
miały miejsce w galerii Książnicy, Saloniku Literackim, Piwnicy Literackiej, Centrum Wiedzy
o Regionie oraz we wszystkich filiach.
Wiele swoich przedsięwzięć Książnica adresuje do osób społecznie wykluczonych – pensjonariuszy domów pomocy społecznej, osób
niepełnosprawnych, osób chorych w szpitalach,
a w tym roku realizuje również projekt adresowany do dzieci z autyzmem.
O tym, jak ważną rolę w życiu społeczeństw pełnią biblioteki, świadczy chociażby
ostatni czas. Po długim okresie zamknięcia biblioteki ponownie uruchomiono – wprowadzając konieczny reżim sanitarny – dopiero w maju.
W pierwszych dniach funkcjonowania zainteresowanie bibliotekami, w tym Książnicą Beskidzką, było bardzo duże i zaskoczyło nawet samych bibliotekarzy.
Emilia Klejmont
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Dziękujemy za empatię i otwarte serca...
12 maja obchodzony był
Międzynarodowy Dzień
Pielęgniarek i Położnych.
W naszym regionie pracuje
5.680 pielęgniarek i położnych.
Ich rolę i znaczenie doceniamy
szczególnie teraz, gdy to one
– wraz z innymi pracownikami
służby zdrowia – stoją na
pierwszej linii frontu walki
z koronawirusem.
Z okazji święta pielęgniarek i położnych prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski złożył białemu personelowi życzenia.
Zarówno pielęgniarstwo, jak i położnictwo to zawody zaufania publicznego, czyli szczególnie ważne z punktu widzenia interesu społecznego. Są to
także bez wątpienia profesje misyjne, bo
niesienie pomocy oraz otaczanie opieką ludzi chorych i cierpiących jest misją.
Wasza rola w systemie ochrony zdrowia jest absolutnie nie do przecenienia. Opiekujecie się nie tylko pacjentami
przebywającymi w szpitalach i domach
pomocy społecznej. Dbacie także o chorych przykutych do łóżek w ich mieszkaniach, o niepełnosprawnych, o seniorów,
a także o dzieci i młodzież w placówkach
oświatowych.
Za Wasz trud poświęcenie, zaangażowanie, ale także olbrzymią empatię i otwarte serca niech mi będzie wolno w imieniu wszystkich bielszczan podziękować. Chciałbym równocześnie

zapewnić, że mieszkańcy Bielska-Białej doceniają Waszą ciężka pracę i solidaryzują się z Wami. Szczególnie teraz,
w dobie epidemii koronawirusa. Wszyscy bowiem zdajemy sobie sprawę, jak
ważna i odpowiedzialna, a zarazem niebezpieczna jest w tym trudnym czasie
Wasza działalność. Wszystkim bielskim
pielęgniarkom i położnym życzę satysfakcji oraz poczucia dumy z wykonywanej pracy, wiele zdrowia, a także realizacji wszelkich planów i zamierzeń – pisze
w swoim liście Jarosław Klimaszewski.
Życzenia zawodowych satysfakcji
i szacunku ze strony pacjentów złożyła
także przewodnicząca Okręgowej Rady
Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych Małgorzata Szwed.
Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych zrzesza ponad
5.500 osób – 5.118 pielęgniarek i 532
położne. Czynnych zawodowo pielę-

Dzieci wróciły
do przedszkoli
Zgodnie z zapowiedziami, od 18 maja, wszystkie
przedszkola prowadzone przez miasto Bielsko-Biała
wznowiły stacjonarne zajęcia opiekuńcze.
Intensywne prace związane z przygotowaniem
placówek do bezpiecznego wznowienia działalności trwały od początku maja. Urząd Miejski zapewnił przedszkolom odpowiednią ilość i rodzaj środków
ochrony, higieny osobistej oraz dezynfekcyjnych. Dyrektorzy przedszkoli otrzymali procedury bezpieczeństwa sanitarnego i zdrowotnego; procedury organizacji
opieki w okresie pandemii, przyprowadzania i odbierania dzieci do przedszkola oraz jednolite zasady kwalifikacji dzieci do stacjonarnej opieki. Zaproponowane
standardy, obok wytycznych sanitarnych i ministerialnych, opierają się na doświadczeniu i opinii dyrektorów
różnych typów przedszkoli funkcjonujących w różnych

gniarek jest 3.661, a czynnych zawodowo położnych – 362. Struktura wiekowa
tej formacji nie napawa optymizmem.
Najliczniejszą wśród położnych grupę
stanowią panie w wieku 50-59 lat i jest
ich 171. Zdarzają się i położne, które liczą 72 lata. Nie inaczej jest, gdy chodzi
o pielęgniarki – najwięcej jest ich w przedziale wiekowym 50-59 lat – 1378 osób,
zaś w wieku uprawniającym do emerytury 60-72 lata – 556 osób! Aby zobaczyć w pełni problem, przed jakim stajemy, a który będzie się nasilał, wystarczy dodać, że tylko 406 pielęgniarek jest
w wieku 22-30 lat!
Przewodnicząca Małgorzata
Szwed, informując o trudnej sytuacji
beskidzkiej izby, przypomniała, że 37.
Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej powołanych na czas trwania

warunkach, którzy uczestniczyli w pracach związanych z ich przygotowaniem. Zobowiązano dyrektorów
do przeszkolenia pracowników tak, aby przestrzeganie
tych reguł stało się standardem. Dzięki temu, że są one
jednolite dla wszystkich, ułatwią komunikację z rodzicami oraz branżowe współdziałanie.
Równolegle z pracą stacjonarną prowadzone są
zajęcia na odległość dla dzieci, których rodzice zadecydowali o pozostawieniu ich w domach.
O kolejności przyjęcia do opieki stacjonarnej decyduje liczba punktów uzyskanych na podstawie potwierdzonych przez rodziców kryteriów pierwszeństwa. W przypadku dzieci z równorzędną liczbą punktów o przyjęciu decyduje dyrektor przedszkola, biorąc
pod uwagę indywidualną sytuację dziecka. Po 18 maja
dzieci przyjmowane są do przedszkola w dalszym ciągu, sukcesywnie, po zgłoszeniu przez rodzica i w miarę
posiadania wolnych miejsc.
Urząd Miejski szacuje, że obecne możliwości organizacyjne przedszkoli to w skali miasta 1.984 miej-

8. kadencji samorządu w latach 20202024 – zaplanowany w dniach 20-21
marca br. – nie odbył się w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju. Prawdopodobnie zjazd zwołany zostanie w II
połowie września br., dokładna data zostanie ustalona na najbliższym posiedzeniu Okręgowej Rady BOIPiP.
Do zadań samorządu pielęgniarskiego w szczególności należy: sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów; współdziałanie w ustalaniu kierunków rozwoju pielęgniarstwa
i położnictwa; integrowanie środowiska
pielęgniarek i położnych, obrona godności zawodowej; reprezentowanie i ochrona zawodów, zajmowanie stanowiska
w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz
organizacji ochrony zdrowia, edukacja
zdrowotna i promocja zdrowia.
Samorząd pielęgniarek i położnych wykonuje swoje zadania m.in.
przez stwierdzanie i przyznawanie prawa wykonywania zawodu, opiniowanie
warunków pracy i płacy pielęgniarek
i położnych, opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia zawodowego, prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, przewodniczenie i uczestnictwo jego przedstawicieli w komisjach konkursowych na
kierownicze stanowiska pielęgniarskie
lub położnicze oraz na inne stanowiska
kierownicze w podmiotach leczniczych,
o ile odrębne przepisy przewidują taki
obowiązek.
Jacek Kachel

sca (w normalnych warunkach 5.193), co stanowi 38,2
procent wszystkich miejsc. Chęć powrotu na 18 maja
zgłoszono w odniesieniu do 1.124 dzieci, co stanowi
21,7 procent ogółu dzieci uczęszczających do przedszkoli w ciągu roku szkolnego (5.168). Przyjęto 21,2
procent, czyli 1.095 dzieci. Spośród dzieci od 18 maja zgłoszonych do opieki 29 dzieci – 0,5 procent – nie
zostało przyjętych z uwagi na ograniczenia wynikające
z zaleceń GIS.
44,8 proc. miejsc pozostało do wykorzystania
w kolejnych dniach, po sukcesywnym zgłaszaniu dzieci
przez rodziców aż do wyczerpania limitu miejsc. Pozostało ich jeszcze 889. Od momentu wznowienia zajęć
stacjonarnych prowadzony jest bieżący monitoring frekwencji dzieci.
Niestety, jest jeszcze jeden problem, z którym borykają się dyrektorzy przedszkoli – problemy kadrowe.
To, czy uda się uruchomić maksymalny potencjał organizacyjny przedszkoli, będzie w dużym stopniu zależeć
właśnie od sytuacji kadrowej.
opr. ek
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U siebie po swojemu

Pod jakim szyldem?

Aby nowy samorząd stał się faktem,
trzeba było uczynić pierwszy krok. Tylko nieliczni pamiętali wówczas, czym były samorządy gminne przed wojną. Po przegranych
wyborach parlamentarnych z 1989 r. ludzie
dawnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej postanowili lepiej się przygotować do
kolejnego starcia. 30 stycznia 1990 r. doszło
do rozwiązania partii, jej spadkobiercą została m.in. Socjaldemokracja Rzeczypospolitej
Polskiej (SdRP). W stolicy Podbeskidzia lokalni działacze postanowili pójść o krok dalej
i ukryli swoją przeszłość pod szyldem Alternatywnego Sojuszu Bielskiej Lewicy. Mając
struktury, doświadczenie, wpływy, pieniądze
i dostęp do mediów, liczyli, że wykorzystają
pierwsze rozczarowania związane z rządem
Tadeusza Mazowieckiego i wygrają wojnę
o samorząd. W wyborcze szranki stanął z nimi Komitet Obywatelski Solidarność, Stronnictwo Demokratyczne oraz Konfederacja
Polski Niepodległej, a także pojedyncze osoby bez przynależności partyjnej.

27 maja 1990 roku to znamienna data, która trwale
zmieniła obraz Polski. Gminy przestały być tylko
najniższym szczeblem administracji państwowej,
stały się jednostkami samorządu terytorialnego i z roku
na rok zaczęły przejmować coraz to nowe obowiązki.
Wiązało się to z odejściem od centralnego zarządzania
na rzecz wsłuchiwania się w problemy i oczekiwania
ludzi na poziomie lokalnym – tak, aby do załatania
przysłowiowej dziury w drodze nie potrzeba już było
dyrektywy płynącej z samej Warszawy. Te przemiany
nie stały się same, za wszystkimi stali bardzo konkretni
ludzie. Dzisiaj wielu z nich zostało zapomnianych.
Oddając im należną pamięć, warto przypomnieć,
jak kształtował się odrodzony samorząd.
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Organizacją wyborów na terenie
miasta zajęła się Miejska Komisja Wyborcza pod przewodnictwem Zbigniewa
Gebauera, którego potem zastąpił Henryk Urban. Miasto zostało podzielone na
7 okręgów, powstały 82 obwodowe komisje wyborcze. 26 kwietnia zamknięto
rejestrację kandydatów – zgłoszono ich
w sumie 121. MKW 28 kwietnia zarejestrowała listy kandydatów.
Wybory odbyły się bez większych
zakłóceń. Frekwencja wyborcza wyniosła 51,9 proc. Do liczącej 45 radnych
Rady Miejskiej Bielski Komitet Obywatelski Solidarność wprowadził 41 osób,
Stronnictwo Demokratyczne 3 osoby,
Alternatywny Sojusz Bielskiej Lewicy –
jedną. Wyniki zbiorcze:
• osób uprawnionych do głosowania – 121.656,
• oddanych głosów – 63.262,
• głosów nieważnych – 2.481,
• głosów ważnych bez dokonania
wyboru – 1.542 (puste kartki),
• głosów ważnych – 60.781.
Mandaty uzyskali:
w okręgu wyborczym nr 1: Jerzy
Krawczyk, Zbigniew Leraczyk, Mieczysław Niesyt, Jan Kania, Julian Pichur;
w okręgu nr 2: Grażyna Nalepa,
Józef Łopatka, Ryszard Kowalski, Wacław Sobieraj, Stanisław Jakubowski,
Edward Wator, Leszek Dudziak (Stronnictwo Demokratyczne);
w okręgu nr 3: Irena Czuma-Sienicka, Józef Moskal, Andrzej Jakubiczka, Mieczysław Adamczyk, Anna Musialska, Stanisław Ćwiąkała, Roman Junosza-Podoski, Teresa Wietrzna (SD);
w okręgu nr 4: Zbigniew Gebauer, Andrzej Chowaniec, Michał Frączek,
Piotr Smolana, Adam Adamski, Mieczysław Popławski;
w okręgu nr 5: Józef Kania, Jarosław Jędrysko, Franciszek Nikiel, Jan
Chrząszcz, Stefan Zuber;
w okręgu nr 6: Stanisław Gdula,
Piotr Ryszka, Krzysztof Jonkisz, Henryk
Juszczyk, Rudolf Tyrna, Władysław Błasiak, Jerzy Wieczorek (SD);
w okręgu nr 7: Ryszard Szott, Jan
Gajewski, Józef Niesyto, Tadeusz Solski, Ewa Sarecka, Czesława Pszczolińska-Burczak, Marek Zieja (Alternatywny
Sojusz Bielskiej Lewicy).
Brak informacji w nawiasie oznacza przynależność do Bielskiego Komitetu Obywatelskiego Solidarność.
Rekordzistą, jeżeli chodzi o otrzymane poparcie, był Jerzy Krawczyk
z BKO Solidarność, który zebrał 2.189
głosów. Najmniej, bo 13 głosów, otrzymał kandydat z Alternatywnego Sojuszu
Bielskiej Lewicy.

Protesty wyborcze

Wyniki wyborów w stolicy Podbeskidzia nie były podważane, jednak do
Sądu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
za pośrednictwem Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego zgłoszono dwa
protesty, o czym poinformował Biuro
Generalnego Komisarza Wyborczego
w Warszawie dyrektor Wojewódzkiego
Biura Wyborczego Bogdan Kocurek.
Alternatywny Sojusz Bielskiej Lewicy skarżył się na zaklejanie swoich plakatów przez członków KPN; incydenty
miały miejsce na osiedlu Śródmiejskim,
ul. 11 Listopada oraz Kosmonautów
i zostały zgłoszone 23 maja.
Drugi protest złożyło Stronnictwo
Demokratyczne – przewodniczący MK
SD Zdzisław Naruszewicz żądał wycofania plakatów nawołujących do udziału
w głosowaniu i informujących, jak to zrobić. Podane na w/w plakatach przykłady
dotyczące prawidłowego głosowania są
tendencyjne i sugerują: – w pierwszym
przypadku, że należy wybierać kandydatów z listy Nr 1 Reg.K.O., – w drugim
przypadku kandydata z Reg.K.O. Takie
przedstawianie przykładów może m.in.
spowodować, ze ludzie biorący udział
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w głosowaniu (a zwłaszcza ludzie w podeszłym wieku) będą nieświadomie głosować zgodnie z przedstawionymi przykładami – uznało prezydium MK SD.
Pomimo tych zastrzeżeń nikt nie
kwestionował wyników wyborów. Protokół nie pozostawiał wątpliwości co
do wygranej. Wystarczy tylko podać jako przykład, że w okręgu nr 1 lista nr 1
(BKO Solidarność) otrzymała poparcie
od 5.655 osób, lista nr 2 (Stronnictwo
Demokratyczne) 429, a lista nr 3 (Alternatywny Sojusz Bielskiej Lewicy) 350.
KPN nie wystawił kandydata w tym okręgu. Osób uprawnionych do głosowania
w okręgu 1. było 12.883. Oddano głosów 6.799, z tej liczby głosów nieważnych było 264, głosów ważnych 6.535,
głosów ważnych bez dokonania wyborów 101.

Pierwsza sesja

Inauguracyjna sesja nowo wybranego samorządu Bielska-Białej – liczącej 45 osób Rady Miejskiej – odbyła się
5 czerwca 1990 roku. Obrady prowadził
radny senior Mieczysław Popławski.
Rada w tajnym głosowaniu wybrała na pierwszego przewodniczącego Henryka Juszczyka – znanego w regionie działacza Solidarności, wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Podbeskidzie, od trzech pokoleń związanego z
Bielskiem-Białą, wieloletniego pracownika bielskiej Befamy – który pokonał
dwóch innych kandydatów, uzyskując 25
głosów.
Wiceprzewodniczącymi zostali
Zbigniew Leraczyk, Zbigniew Gebauer
i Franciszek Nikiel.
Pierwsza sesja miała wyjątkowo uroczysty charakter, zaproszono na
nią wielu gości, m.in. senatora Andrzeja Kralczyńskiego, dyrektora Biura Wojewody Bielskiego Piotra Szwarca oraz
księdza Józefa Sanaka. W jej trakcie
radni złożyli ślubowanie. Wybrano też
czterech delegatów do Sejmiku Samorządowego Woj. Bielskiego: Zbigniewa
Gebauera, Władysława Błasiaka, Stanisława Gdulę i Ryszarda Szotta.

Podczas pierwszego posiedzenia nowa Rada Miejska wydała oświadczenie:
Radni Rady Miejskiej w Bielsku-Białej wraz z jej przewodniczącym i prezydentem wyrażają serdeczne
podziękowanie wszystkim mieszkańcom miasta, którzy wzięli aktywny udział w wyborach, jak
również wszystkim tym, którzy te wybory sprawnie zorganizowali. Biorąc udział w pierwszych po
wojnie demokratycznych wyborach samorządowych, mieszkańcy naszego miasta spełnili swoją
wolę, obdarzając nas zaufaniem, którego postaramy się nie nadużyć, poświęcając swój czas, wiedzę i
umiejętności tej trudnej, odpowiedzialnej, ale i zaszczytnej służbie publicznej.
Jonkisz prezydentem

11 czerwca, na kolejnej sesji Rady
Miejskiej, wybrano prezydenta Bielska-Białej – został nim Krzysztof Jonkisz,
który pokonał swego kontrkandydata
Józefa Kanię przewagą ośmiu głosów.
Prezydent Jonkisz był związany z Komitetem Obywatelskim Bielska-Białej oraz
Klubem Inteligencji Katolickiej.
Prezydent złożył ślubowanie:
Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć pańNa zdjęciu
po lewej –
pierwszy przewodniczący Rady
Miejskiej Henryk
Juszczyk,
po prawej –
pierwszy
prezydent miasta
Krzysztof Jonkisz

stwu i społeczności lokalnej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać
sumiennie powierzone mi zadania.
Zbigniew Leraczyk zrezygnował
z pracy w prezydium Rady Miejskiej,
gdyż został jednym z dwóch wiceprezydentów.
Na tej historycznej sesji zapadła
m.in. decyzja o przekazaniu w całości budynku po byłym Komitecie Wojewódzkim PZPR w Bielsku-Białej przy ul.
Słowackiego 15 w użytkowanie Liceum

Ogólnokształcącemu nr 4 im. Komisji
Edukacji Narodowej. Podjęto też decyzję o zmianie nazw niektórych ulic Bielska-Białej, m.in. ulicę Bohaterów Armii
Czerwonej i pl. Armii Czerwonej przemianowano na ulicę i plac św. Mikołaja;
ulicę biegnącą północną częścią placu
Kościelnego nazwano ulicą ks. Stanisława Stojałowskiego; plac Związku Walki
Młodych na Rynek, a ul. Ormowców na
ul. Piastów Śląskich.

Komisje problemowe

Kolejna sesja Rady Miejskiej, która odbyła się 21 czerwca 1990 r., także
poświęcona była wyborom. Zastępcami
przewodniczącego Rady Miejskiej zostali Zbigniew Gebauer i Franciszek Nikiel.Drugim wiceprezydentem Bielska-Białej został Władysław Błasiak, wybrano też pozostałych członków Zarządu
Miasta – Grażynę Nalepę oraz Józefa
Kanię. Powołano również 8 komisji problemowych rady i wybrano ich przewodniczących.
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Zbigniew Leraczyk, Krzysztof Jonkisz, Władysław Błasiak i Jan Kania, na drugim
planie Grzegorz Tomaszczyk i Józef Kania

Podpisanie jednej z pierwszych umów partnerskich

Miejska flaga na Ratuszu

Rozpoczęcie Dni Bielska-Białej, młodzież odbiera klucz do miasta

Tak więc działalność rozpoczęły:
1. Komisja Budżetu i Finansów –
przewodniczący Tadeusz Solski,
2. Komisja Polityki Gospodarczej –
przew. Zbigniew Gebauer,
3. Komisja Gospodarki Komunalnej – przew. Piotr Smolana,
4. Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – przew. Stanisław Gdula,
5. Komisja Oświaty i Kultury –
przew. Jan Chrząszcz,
6. Komisja Samorządności i Przestrzegania Praw Obywatelskich – przew.
Mieczysław Popławski,
7. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej – przew. Józef Moskal,
8. Komisja Kultury Fizycznej i Rekreacji – przew. Józef Niesyto.
Od tego momentu minęło 30 lat
– osiem kadencji samorządu. Zaszło
w tym czasie wiele zmian, prezydenta
wybierają obecnie mieszkańcy, grono
radnych zmniejszyło się do 25 osób. Ale
wciąż – i oby zawsze – samorząd jest
gospodarzem w mieście.
Jacek Kachel
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Śmigłowiec potrzebny bliżej gór
Uchwałę w sprawie utworzenia
w Kaniowie stałej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przegłosowali
14 maja radni powiatu bielskiego, podczas pierwszej od czasu epidemii sesji
Rady Powiatu, która odbywała się sposobem mieszanym (część radnych pracowała zdalnie). Dokument trafi do ministra zdrowia i wojewody śląskiego.
Radni podnieśli kwestię bezpieczeństwa wypoczywających w górach
turystów.
– Śmigłowiec LPR szczególnie
w zimie jest tu bezwzględnie potrzebny.
Uważam, że powinien przez cały rok zabezpieczać część turystyczną – nasze
góry, może też część słowacką, gdzie
również wypoczywają nasi mieszkańcy.
To wiązałoby się oczywiście z umowami
międzynarodowymi – mówi starosta Andrzej Płonka.
Od kilku miesięcy śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego stacjo-

nuje na lotnisku w Kaniowie – ale to sytuacja tymczasowa, dopóki nie zostanie
ukończona nowa baza LPR w Muchowcu w Katowicach, która ma zastąpić dotychczasową bazę w Gliwicach.
W uzasadnieniu uchwały czytamy, że z powodu tymczasowej zmiany
stacjonowania szacunkowy czas dotarcia śmigłowca do Bielska-Białej zmniejszył się do 6 minut, a w teren górskim
do 5-10 minut. Jest to bardzo ważne dla
potencjalnych poszkodowanych, szczególnie, że Szczyrk znowu stał się miejscem najbardziej obleganym przez narciarzy, a nowe górskie trasy rowerowe
przyciągają coraz więcej gości także latem. Wypadkom ulegają również turyści
piesi.
W uchwale jest przypomnienie,
że na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego
wieku w Beskidach stacjonowały zimą
2 śmigłowce: w Szczyrku i Korbielowie.
O przywrócenie LPR od lat zabiega też

kierownictwo Beskidzkiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
– Baza w Kaniowie daje możliwość
wykonania pilotowi kilku nalotów za jednym razem. Np. możemy z gór ewakuować w ciągu jednego lotu dwóch pacjentów. Śmigłowiec jest w stanie polecieć do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, dokąd najczęściej transportuje naszych poszkodowanych, i wrócić
po kolejnego – mówi naczelnik beskidzkich ratowników Marcin Szczurek.

System kolejkowy
w starostwie

– prawo jazdy – umawiamy się telefonicznie: 33 8136855, 856.
Obsługa w godzinach 8:00-15:00,
w czwartek 8.00-16.00, w piątek 8.0013.30.
Od 1 czerwca system kolejkowy
ruszy dla interesantów Wydziału Geodezyjno-Kartograficznego. Dotyczy to
wydawania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej w postaci
papierowej. Pozostałe sprawy wymagają złożenia wniosku (elektronicznie lub
przez skrzynkę w holu urzędu) i są realizowane bez bezpośredniego kontaktu
z klientem.
W związku z trudną sytuacją w naszym województwie starostwo zachęca
interesantów do kontaktu przez e-PUAP

lub przez platformę SEKAP; mozna też
pozostawiać pisma/wnioski w skrzynce
korespondencyjnej w przedsionku wejścia do Starostwa Powiatowego lub wysyłać je tradycyjną pocztą na adres ul.
Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała.
– Nadal działa okienko, przy którym można załatwić sprawę umawiając
się na konkretną godzinę. Wystarczy zadzwonić do interesującego nas wydziału lub napisać e-maila. W tym przypadku wejdziemy do urzędu od strony dużego wewnętrznego parkingu (wejście jest
opisane). W przypadku osób niepełnosprawnych – prosimy o zgłoszenie tego faktu przy umawianiu się na wizytę
w starostwie, w celu zapewnienia bezpiecznego załatwienia sprawy – informuje rzeczniczka.
q

Bielskie Starostwo Powiatowe
od poniedziałku 25 maja
przywróciło częściowo
bezpośrednią obsługę stron
w Wydziale Komunikacji
i Transportu.
W trosce o zdrowie gości i pracowników nadal będą stosowane sanitarne środki bezpieczeństwa. Do budynku Starostwa Powiatowego nadal mogą
wchodzić tylko osoby wcześniej umówione na konkretną godzinę. W związku z tym wznowiony został elektroniczny system kolejkowy. Aby z niego skorzystać, należy wejść na stronę internetową www.powiat.bielsko.pl i wybrać
zakładkę Obsługa mieszkańców/Umawianie wizyt.
– Prosimy, aby osoby umówione
przez system kolejkowy przychodziły 10
minut wcześniej i miały przy sobie potwierdzenie rezerwacji (wydrukowane
albo w telefonie komórkowym) – mówi rzecznik prasowy starostwa Magda
Fritz.
Wydział Komunikacji i Transportu,
ul. Piastowska 40:
– odbiór dowodu rejestracyjnego
– elektroniczny system kolejkowy;
– rejestracja pojazdu – elektroniczny system kolejkowy;

Tylko w styczniu i lutym br. działań
z użyciem śmigłowca było porównywalnie do całego zeszłego roku. Nie znaczy
to, że liczba wypadków w Beskidach tak
drastycznie wzrosła, chodzi raczej o to,
że zwiększyła się dostępność śmigłowca.
Problemem pozostawienia śmigłowca LPR w naszym regionie zajmowała się również Rada Miejska Bielska-Białej podczas swojej sesji 26 maja.
Napiszemy o tym w kolejnym wydaniu
MS.
q

Śląskie pomaga
Dofinansowanie dla czterech domów pomocy społecznej
w wysokości 183.000 zł Bielsko-Biała uzyskało na realizację zadań w ramach projektu partnerskiego Śląskie pomaga. Projekt
jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej.
Sfinansowane zostanie zatrudnienie jednej opiekunki dla jednego z domów pomocy społecznej, zakup maseczek, gogli, przyłbic, rękawiczek jednorazowych,
fartuchów ochronnych, kombinezonów, płynów dezynfekcyjnych,
środków opatrunkowych oraz innych sprzętów i materiałów niezbędnych do przeciwdziałania
epidemii COVID-19, oraz zakup
sprzętu służącego utworzeniu śluzy do placówki, sprzętu do wyposażenia izolatek, sprzętu jednorazowego do obsługi izolatek, termometrów, sprzętu do dekontaminacji
oraz innych sprzętów i materiałów
niezbędnych do przeciwdziałania
epidemii COVID-19.
Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła
II uzyskało dofinansowanie w wysokości 46.000 zł dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.
q
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ogólnopolski konkurs poetycki
zawierszujmy bielsko
Do udziału w konkursie poetyckim
Zawierszujmy Bielsko zaprasza Dom
Kultury w Starym Bielsku. Inicjatywa
ma charakter ogólnopolski i to jej
pierwsza edycja.

Sto lat temu w Bielsku i Białej,
czyli o pogodzie
Jak pokazują statystyki, najczęściej rozmawiamy o polityce i pogodzie. Media zaś straszą nas wojnami, chorobami i anomaliami pogodowymi. Sto lat temu nie było inaczej. Redaktorzy straszyli swoich
czytelników deszczem, śniegiem, nietypową wiosną czy też upalnym
latem.
Wiele informacji pogodowych rozpoczyna się zdaniem Najstarsi
górale nie pamiętają.... Patrząc na te doniesienia z dystansem, trzeba
się z tym stwierdzeniem całkowicie zgodzić, chyba, że wcześniej poszerzymy swój czasookres refleksji pogodowych.
W maju 1911 roku Dziennik Cieszyński donosił: Po pięknych, ciepłych i słonecznych pierwszych dwóch tygodniach maja nagle a niespodziewanie nastał czas ulew, burz, gradów. Jakiś złośliwy demon
przyrody brutalnie i bezlitośnie zbudził nas ze złotego snu majowego. Onegdaj na bruku bielsko-bialskim zjawił się wśród mroźnych powiewów dawno niewidziany grad i śnieg. Z różnych okolic dochodzą
nas wieści o nagle obniżonej temperaturze, ulewnych burzach, gradobiciach i śniegach. W Bystrej i okolicy spadł tak obfity śnieg z gradem, że góry Klimczok i Barania pokryły się zewsząd grubym, gdzieniegdzie metra dochodzącym białym całunem.
Anomalie pogodowe zawsze zaskakują. Ale jedno jest pewne
i niezmienne – niezależnie od tego, czy mamy suchy, czy też mokry
rok, gdy przychodzą zimni ogrodnicy, jest zawsze mokro i zimno.
JacK

Odszedł Janusz Gembalski
14 maja zmarł Janusz Gembalski – artysta
plastyk, architekt wnętrz, członek Związku
Polskich Artystów Plastyków Okręgu BielskoBiała.
Urodził się 20 maja 1942 r. w Sosnowcu, od 1946 r.
mieszkał w Bielsku-Białej. Studiował na Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie, na wydziale architektury wnętrz. Pracę dyplomową pt. Laboratoria fizyko-chemiczne w aspekcie
unifikacji obronił w 1968 roku z wynikiem bardzo dobrym.
W latach 1968-1972 pracował w Pracowni Projektowej Politechniki Krakowskiej, uzyskując uprawnienia starszego projektanta. Od 1973 do 1975 roku pełnił funkcję naczelnego plastyka miasta Bielska-Białej. Brał udział w komisjach rzeczoznawców w Pracowni Sztuk Plastycznych i Zakładów Artystycznych ART w Bielsku-Białej, w Katowicach
i Krakowie. Od 1977 roku był rzeczoznawcą ds. architektury wnętrz. Wykonał dziesiątki projektów (w większości zrealizowanych) z zakresu architektury wnętrz, m.in. sklepów,
lokali gastronomicznych, hoteli, domów wczasowych, urzędów, banków, sal widowiskowych i innych obiektów użyteczności publicznej oraz mieszkań i domów prywatnych.
W latach 1989-1991 przebywał w Stanach Zjednoczonych, gdzie również projektował (m.in. Dom Polski i Caffé

W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie. Utwory poetów z całej Polski
zostaną ocenione przez profesjonalne jury,
a zwycięzcy otrzymają wyjątkowe nagrody.
Będą to m.in. nagrody finansowe, warsztaty
poetyckie czy możliwość prezentacji wierszy
w przestrzeni miejskiej. Poza nagrodami w kategorii ogólnej, organizatorzy przygotowali też
Nagrodę Specjalną im. Józefa Argasińskiego
dla uczestników, którzy mają ukończone nie
więcej niż 26 lat i są związani miejscem urodzenia bądź zamieszkania, szkołą, uczelnią
z regionem Podbeskidzia i Bielskiem-Białą.
Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu
i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali finałowej 5 września br. w Domu
Kultury w Starym Bielsku. Ceremonii towarzyszyć będzie koncert muzyczny oraz konkurs
jednego wiersza.
Dzień później – 6 września o godz. 11.00
w Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej odbędzie się kolejne spotkanie bielskiej edycji
Krakowskiego Salonu Poezji Anny Dymnej,
w trakcie którego laureaci konkursu będą mieli

Akwarium w Chicago). W 1991 roku w Filadelfii brał udział
w wystawie polskich artystów przebywających w USA, na
którą przygotował serię rysunków satyrycznych.
Poza projektowaniem wnętrz zajmował się rysunkiem
satyrycznym, pisał satyryczne wierszyki i fraszki, a także
powieści, z których dotychczas dwie doczekały się wydania
książkowego – Omen oraz Fatum.
Od 1968 roku był członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, najpierw w oddziale krakowskim, potem
w katowickim, a następnie w Bielsku-Białej. Pełnił różne
funkcje w zarządzie ZPAP Okręgu Bielsko-Biała, w obecnej
kadencji był sekretarzem zarządu okręgu.
Ostatnia wystawa prac Janusza Gembalskiego odbyła się w maju 2017 r. w Galerii PPP ZPAP Bielsko-Biała.
W 2018 r. artysta został odznaczony Złotą Odznaką ZPAP.

okazję zaprezentować swoje utwory. Dla młodzieży nominowanej do nagrody specjalnej
zorganizowany zostanie cykl warsztatów poetyckich w Książnicy Beskidzkiej.
Udział w konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia do konkursu należy przesłać do 15 lipca
br. na adres: Dom Kultury w Starym Bielsku, ul.
Jana Sobieskiego 307A, 43-300 Bielsko-Biała
z dopiskiem na kopercie Zawierszujmy Bielsko.
Konkurs Zawierszujmy Bielsko w ramach
Festiwalu Poetyckiego Zawierszujmy Bielsko
jest działaniem organizowanym przez Miejski
Dom Kultury – Dom Kultury w Starym Bielsku
i inicjatywę artystyczną Zawierszujmy Bielsko,
przy współpracy z Książnicą Beskidzką i Stowarzyszeniem Centrum Sztuki Kontrast. Konkurs finansowany jest w ramach Projektu Inicjatyw Kulturalnych Młodzieży Bielska-Białej
realizowanego przez Młodzieżową Radę Miasta oraz Urząd Miejski.
opr. ek

Dzień Dobrych
Uczynków
Już po raz 16. Fundacja Ekologiczna Arka promowała Dzień Dobrych
Uczynków. 19 maja jest świętem społecznych, bezinteresownych działań.
– 15 lat temu zainicjowaliśmy
Dzień Dobrych Uczynków. Czasami słyszę, że w tym poważnym świecie zajmujemy się taką naiwną akcją. Głęboko
wierzymy, że każdy dobry uczynek ma
znaczenie – przekonuje pomysłodawca Dnia Dobrych Uczynków Wojciech
Owczarz.
Akcja skierowana jest, przede
wszystkim, do młodzieży szkolnej oraz
organizacji społecznych. Jej twórcy zachęcają do podejmowania różnych inicjatyw na rzecz ludzi, zwierząt i przyrody. Promują wzorcowe postawy obywatelskie i społeczne oraz wolontariat.
Na stronie internetowej Fundacji
Ekologicznej Arka http://fundacjaarka.pl/
opublikowano listę proponowanych działań, jakie można podjąć w ramach tej akcji.
opr. JacK
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majowe kwiaty na miejskich rabatkach
Pięknie ukwiecone miasto to radość
dla oczu i powód do dumy. Jednak
wszyscy, którzy parają się choćby
amatorsko ogrodnictwem, wiedzą,
że aby był efekt, trzeba rośliny cały
czas pielęgnować. Tak to się dzieje
w Bielsku-Białej.
Po okresie tzw. zimnych ogrodników
w Bielsku-Białej ruszyły prace związane z obsadą miejskich kwietników roślinami jednorocznymi. Posadzonych zostanie ok. 60 tysięcy kwiatów.Rośliny nasadzone zostaną m.in. na
Rynku, placu Franciszka Smolki, placu Żwirki i
Wigury, placu Opatrzności Bożej, pl. św. Mikołaja, ul. Głębokiej, w rejonie dworca PKP oraz
zamku Sułkowskich. Obsadzone zostaną skwery, donice (112 sztuk), skrzynki balkonowe (112
sztuk) oraz wieże (8 sztuk) Prace przy sadzeniu
kwiatów potrwają do połowy czerwca. Wydział
Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego planuje dla mieszkańców i turystów naszego miasta
kilka niespodzianek związanych z dodatkowym
ukwieceniem centrum miasta.
– W tym roku wprowadziliśmy nowe odmiany roślin jednorocznych. Poszukujemy odmian kwiatów, które nie tylko wpłyną na ogólną estetykę miejskich terenów zieleni, ale będą
mogły jak najlepiej funkcjonować w warunkach
miejskich. Rośliną tego typu jest nowa odmiana petunii, już posadzona w kilku miejscach
na terenie Bielska-Białej. Powstała ze skrzyżowania petunii z calibrachoą. Na skutek wieloletnich prac japońskich hodowców połączono
najlepsze cechy obu gatunków i powstała roślina o kwiatach w ciepłych kolorach, niezwykle
odporna na deszcz oraz na choroby wirusowe
i grzybowe systemu korzeniowego, możliwa do
uprawy w niskich temperaturach i przy dużym
zagęszczeniu – informuje naczelnik Wydziału
Gospodarki Miejskiej UM Wiesław Maj.

Wydział Gospodarki Miejskiej udekorował kwiatami schody przy siedzibie Naczelnej
Organizacji Technicznej. Zakupiono 4 sztuki
wież kwiatowych o wysokości 199 cm, 5 sztuk
wież kwiatowych o wysokości 135,5 cm oraz 19
skrzynek kwiatowych. Łącznie do obsady tych
wież i skrzynek wykorzystanych zostanie ok.
315 sadzonek.
Zmieniono także kolorystykę kwiatów na
placu Ratuszowym – w rejonie gmachu Ratusza posadzono rośliny w barwach narodowych.
W maju Wydział Gospodarki Miejskiej
ogłosił przetarg na budowę zielonych wysp na
placu Wojska Polskiego oraz w rejonie figurki
Reksia przy ul. 11 Listopada. Miejsca te, wraz
z roślinnością, będą służyć mieszkańcom oraz
turystom odwiedzających miasto do odpoczynku. Będa tam drzewa, donice z kwiatami i miejsca do siedzenia.
JacK
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Jak poradzić sobie emocjonalnie podczas epidemii
Epidemia koronawirusa – obok skutków somatycznych – niesie za sobą także skutki psychologiczne, a te są i będą dla większości światowej
populacji znacznie bardziej dające się we znaki. Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej przygotował kilka porad na ten temat.
Rozprzestrzenianie się koronawirusa jest dla nas
groźne przede wszystkim ze względu na potencjalny
rozwój wirusowego zapalenia płuc. Naukowcy zgodnie
jednak twierdzą, że bez względu na to, ja bardzo epidemia się rozprzestrzeni, u większości zarażonych przebieg infekcji będzie łagodny lub umiarkowany, a dolegliwości z nią związane ustąpią samoistnie. Jednak epidemia niesie za sobą także skutki psychologiczne, a te
są i będą dla większości światowej populacji znacznie
bardziej dające się we znaki.
Covid-19 to nie pierwsza epidemia w dziejach
ludzkości i wcale nie trzeba zaglądać do podręczników historii, żeby się o tym przekonać. Wielu z nas pamięta SARS, świńską grypę, pryszczycę czy chorobę
wściekłych krów, które również postawiły świat w stan
gotowości i wywoływały panikę, niemniej jednak żadna z nich nie obejmowała aż tak szerokiego obszaru
ani nie zmusiła rządów do wprowadzenia tak bezprecedensowych i restrykcyjnych działań polegających na
ograniczaniu swobód oraz wszechobecnej kontroli. Takie działania już same w sobie wywołują w nas poczucie zagrożenia i mimo że na rozum wydają się nam dobre i konieczne, to w sferze uczuć mogą być odbierane
jako niesprawiedliwe i krzywdzące.
Reakcje społeczeństw i masowe reakcje ludzi postawionych w obliczu kryzysów – takich jak wojny, epidemie czy zmiany systemu lub panującego ustroju – są
od ponad stu lat przedmiotem zainteresowania wielu badaczy. Takie szczególne okoliczności i związany
z nimi wszechobecny strach w dużym stopniu rzutują
nie tylko na sposób myślenia, ale także na system wartości, wprowadzając zmiany w społecznej mentalności.
W obliczu kryzysu napędzanego nie tylko strachem związanym z zagrożeniem, jakim jest zakażenie, ale też koniecznością radzenia sobie w nowych realiach – czyli powszechnie panującej dezinformacji, izolacji, lęku o przyszłość, niepewności, narzucania nam
reguł odczuwanych jako zamach na naszą wolność –
każdego dnia musimy podejmować decyzje, które wystawiają na próbę naszą moralność. Czy oddać dzieci
pod opiekę babci, ryzykując jej zdrowie, a utrzymując
pracę – czy zrezygnować z pracy? Czy ostatni respirator przeznaczyć dla zakażonego, czy dla ofiary wypadku? Czy zwrócić uwagę sąsiadowi niestosującemu się
do zasad bezpieczeństwa, czy nie? Czy zadzwonić na
policję i czy nie ogarnęła mnie już paranoja? Dziesiątki pytań i dziesiątki dylematów. To naprawdę obciąża.
Badania dotyczące samej kwarantanny również dowodzą, że człowiek źle znosi przymusowe odizolowanie
nawet wtedy, kiedy jest ono wysoce uzasadnione. Reaguje najczęściej depresją, poirytowaniem, gniewem,
złym samopoczuciem, bezsennością, a także emocjonalnym wyczerpaniem.
Jak więc sobie radzić? Wyniki badań sugerują,
że oprócz wyżej wymienionych niedogodności poważną przyczyną doznawanego uszczerbku psychicznego
w stanach zagrożenia jest brak jasnej, czytelnej,

a przede wszystkim wiarygodnej informacji. Dlatego
warto czerpać informację z naprawdę rzetelnych źródeł, jak strony rządowe www.gov.pl/ czy strony Światowej Organizacji Zdrowia www.who.int/, natomiast
z dystansem i krytycyzmem podchodzić do fałszywych
informacji i teorii spiskowych rozprzestrzeniających się
jak grzyby po deszczu, głównie w mediach społecznościowych. Takie informacje, nawet gdy są absurdalne,
nigdy nie pozostają bez echa w naszej świadomości,
a jeśli jest ich dostatecznie dużo i często się powtarzają, mogą naprawdę podnieść w nas poziom odczuwanego lęku.
Kiedy już mamy rzetelne informacje, kolejnym
krokiem, który będzie ukłonem w stronę naszych emocji, jest przeorganizowanie sobie życia. Takie ułożenie
nowych ram pozwoli nam lepiej funkcjonować w trudnym czasie, a odrobina rutyny zwiększy poczucie bezpieczeństwa i komfort psychiczny. Najlepiej zacząć od
skrupulatnie planowanych zakupów, tak przemyślanych, żeby robić je raz w tygodniu. Niezbędne też jest
zaopatrzenie się w odpowiedni zapas leków przyjmowanych regularnie. Oprócz tego wspólnie z domownikami powinniśmy ustalić plan dnia – kompromisowy
i przewidywalny. Wyznaczmy pory posiłków, odrabiania
szkolnych zadań, odpoczynku i zabawy, a także domowych obowiązków.
Oczywiście w planie dnia nie może zabraknąć
wyjść na świeże powietrze. W planowanie dobrze jest
zaangażować dzieci, co nie tylko pozytywnie wpłynie
na ich umiejętności i zaradność oraz łatwość podejmo-

wania decyzji w przyszłości, ale także doraźnie pomoże im nadać sens obecnej sytuacji. Pamiętajmy, że na
przyszłość dzieci pracujemy od ich przyjścia na świat
i warto wykorzystać każdą sytuację, nawet pandemię,
by mogły rozwijać pewność siebie i poczucie sprawczości.
Na zakończenie warto przypomnieć kilka prostych metod, które skutecznie poprawiają nastrój i rozładowują frustrację nie tylko w czasach izolacji.
Gimnastyka w szybki i łatwy sposób potrafi wyrwać nasze ciało z marazmu i znudzenia, a dzięki uwalnianiu się serotoniny podczas ruchu bardzo szybko poprawia nastrój.
Medytacja powoduje, że wrócimy do tu i teraz, naprawdę poczujemy swoje ciało oraz emocje. Nie ma
lepszego sposobu na poradzenie sobie z lękiem. Po
prostu wystarczy usiąść w spokoju i pooddychać kilka
minut.
Rozmowy z bliskimi. Wykorzystajmy ten czas do
tego, by w atmosferze szacunku i empatii usłyszeć to,
co naprawdę nam chcą powiedzieć, bez filtrów, bez
gier, bez udawania i lęku przed osądem. Szczere rozmowy zbliżają, budują zaufanie, dają poczucie bezpieczeństwa, wzmacniają poczucie wartości, niosą ukojenie.
Pisanie pamiętnika, dziennika. To nie tylko świetna zabawa i coś, co po nas zostanie dla prawnuków,
ale też forma rozmowy ze sobą. Słowo pisane, tak jak
powiedziane na głos, jest zupełnie inaczej odbierane
niż tylko pomyślane, skłania do refleksji. Pisanie pamiętnika to dobry sposób na zgłębianie wiedzy o sobie,
to forma autoterapii.
Nie zapominajmy także o śmiechu i optymizmie,
które nie tylko są świetną i dojrzałą formą radzenia
sobie ze stresem, ale przede wszystkim – co ważne
w czasach epidemii – skutecznie podnoszą naszą odporność.
tekst przygotowali pracownicy Podbeskidzkiego
Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Darczyńcy Szpitala Wojewódzkiego
Ponad 170 tysięcy złotych otrzymał do tej
pory Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej.
To darowizny, które wpłynęły na specjalne
konto, z którego fundusze przeznaczane są
na walkę z koronawirusem.
– Darowizny pozwalają nam realizować zadania, związane z przystosowaniem Szpitala Wojewódzkiego do nowej sytuacji. Nie wiemy, jak długo jeszcze będziemy musieli pracować w tak ostrym
reżimie sanitarnym. Dlatego każda złotówka jest dla
nas olbrzymim wsparciem w walce z tym niewidzialnym wrogiem – powiedziała dyrektor Szpitala Woje-

wódzkiego w Bielsku-Białej Sabina Bigos-Jaworowska.
Wśród darczyńców, którzy wpłacili pieniądze,
są osoby prywatne z Bielska-Białej, Jaworza, Rudzicy, a także Jasienicy. Część funduszy pochodzi
również od różnych firm. Szpitalowi Wojewódzkiemu
pomogli już m.in. Izba Adwokacka z Bielska-Białej,
a także Przedsiębiorstwo Budowlane Hb-Unibud,
Fundacja Lotos, spółka Polplast, firma handlowo-usługowa Edimax, Biuro Rachunkowe Virtus oraz
przedsiębiorstwo Gelp Czakon, a także wyroby jubilerskie Bizu, spółka akcyjna Aluprof, a także Eaton
Automotive Systems i firma Preventec.
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miasto
w bibliotekach po nowemu

Pacjenci, przychodźcie
na wyznaczone godziny
Wraz z kolejnymi etapami odmrażania życia społecznego i gospodarczego znów możliwy jest szerszy dostęp do lekarzy specjalistów. Szczególnie jest to ważne dla osób przewlekle chorych, od czasu pojawienia się koronawirusa odciętych od możliwości wizyt i badań
kontrolnych.
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej wprowadził nowe zasady
funkcjonowania uruchomionych po przerwie poradni specjalistycznych. Celem jest ochrona pacjentów oraz personelu placówki przed
zakażeniem SARS–CoV-2. Uzgadnianie wizyt osobiście możliwe jest
tylko w wyjątkowych przypadkach.
Osoby, chcące skorzystać z pomocy specjalistów, powinny umawiać się poprzez rejestrację telefoniczną. Stworzona została dodatkowa możliwość kontaktu przez adres e-mail: poradnie@hospital.com.
pl. W e-mailu należy przedstawić prośbę i podać numer kontaktowy.
Każdy pacjent umawiany jest w poradni na konkretną godzinę.
Przed gabinetem lekarskim pacjenci mogą siedzieć tylko w wyznaczonych do tego miejscach. Odległość między nimi musi wynosić
co najmniej 2 metry. Każdy ma mieć maseczkę na twarzy.
Każda poradnia dokładnie ustala liczbę pacjentów, którzy mogą być przyjęci danego dnia. Wizyty umawiane są co 30 minut. To
pozwala na konsultację chorego oraz na dezynfekcję pomieszczenia
i używanego sprzętu po wyjściu pacjenta.
Lekarze, pielęgniarki i pozostały personel medyczny wyposażeni są w środki ochrony osobistej: maski chirurgiczne łącznie z przyłbicą, rękawiczki oraz fartuchy. Przy wejściu do szpitala sprawdzana jest
temperatura ciała.
Pacjent powinien okazać wypełnioną ankietę, która dostępna
jest na stronie /www.hospital.com.pl Ankietę można także wypełnić
przy wejściu do szpitala.
opr. JacK

KOLEJNE FILIE KB OTWARTE
Pięć kolejnych swoich filii otworzyła ponownie Książnica Beskidzka. Mowa o bibliotekach w Lipniku przy ul. Lipnickiej 133, w Mikuszowicach Śląskich przy ul. Olszówka 2, na
osiedlu Beskidzkim przy ul. Babiogórskiej 11, na
osiedlu Wojska Polskiego przy ul. Stawowej 29
i w Starym Bielsku przy ul. Jana Sobieskiego
130. Oznacza to, że działa już większość filii
KB i oczywiście gmach główny
Biblioteki przyjmują zwracane książki
i udostępniały różnorodne materiały biblioteczne, przy zachowaniu wymogów ochrony epidemiologicznej. Natomiast czytelnicy są zobowiązani do używania środków ochrony osobistej
i zachowania bezpiecznej odległości dwóch
metrów od innego czytelnika – zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. W bibliotekach może być obsługiwana jedna osoba.
Nie ma możliwości wolnego dostępu do księgozbioru oraz korzystania z czytelni i innych
przestrzeni biblioteki.
Wymienione filie są czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00.
Zgodnie z zaleceniem bielskiego sanepidu, zwracane materiały biblioteczne podlegają
14-dniowej kwarantannie. Jest to podyktowane troską o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników i czytelników biblioteki w czasie epidemii koronawirusa. W związku z tym Książnica
Beskidzka zapowiada, że nie zawsze będzie
w stanie zaspokoić oczekiwania czytelników,
co do wypożyczanych pozycji książkowych.
Dlatego prosi o wyrozumiałość i zrozumienie
tej nadzwyczajnej sytuacji. W celu sprawnej
obsługi czytelnika apeluje też o wcześniejsze
zamawianie książek telefonicznie lub poprzez
e-mail.
Nasze zbiory wzbogaciły się o książki
powracające z kwarantanny. Wśród nich jest
wiele nowości. Zapraszamy do wypożyczania.
Kto pierwszy, ten czyta! – zachęca czytleników
za pośrednictwem swojej strony internetowej
Książnica Beskidzka.

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
JUŻ DZIAŁA
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
przy ul. Komorowickiej 46 otworzyła się ponownie dla czytelników w poniedziałek 18 maja br. W związku z sytuacją epidemiczną czytelników obowiązują nowe zasady zachowania
w bibliotece. Czytelnicy zobowiązani są do noszenia na terenie biblioteki własnych maseczek
i rękawiczek jednorazowych (dostępnych przy
wejściu). Zwracane materiały należy umieścić
w wyznaczonym pojemniku, po zgłoszeniu
chęci zwrotu u bibliotekarza. Książki oraz materiały audiowizualne należy zamawiać najlepiej z jednodniowym wyprzedzeniem telefonicznie, mailowo lub przez katalog INTEGRO.
W razie problemów z wyszukaniem potrzebnych książek i materiałów audiowizualnych należy tematykę pracy zgłosić mailowo
pod adresem wypozyczalnia@pbw.bielsko.pl
lub telefonicznie pod nr 33 8124577 wewn. 28
lub audiowizualne@pbw.bielsko.pl lub telefonicznie pod nr 33 8124577 wewn. 25.
Zmianie ulegają także godziny otwarcia
biblioteki:
poniedziałek: 12.00-19.00
wtorek – piątek: 8.00-15.00
Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość
oraz stosowanie się do powyższych zaleceń.
Z naszej strony postaramy się działać tak, aby
wprowadzone zasady były w jak najmniejszym
stopniu uciążliwe – apelują pracownicy PBW.

– Z darowizn, które otrzymała nasza placówka na bieżąco realizowane są
inwestycje, które ułatwiają pracę personelowi medycznemu w tym trudnym czasie
zagrożenia zakażeniem SARS – COV-2.
Z pozyskanych funduszy zbudowano m.in.
ścianki działowe na oddziałach Szpitala
Wojewódzkiego. Wytyczne w tej sprawie
wydało w kwietniu Ministerstwo Zdrowia.
Na izbach przyjęć, w szpitalnych oddziałach ratunkowych i na pozostałych oddziałach muszą być wydzielone trzy strefy.
Strefa czerwona – przeznaczona dla pacjentów, u których stwierdzono obecność
koronawirusa lub u których występuje takie podejrzenie, pomarańczowa – w któ-

rej pracownicy służby zdrowia zakładają
i zdejmują środki ochrony osobistej oraz
zielona – gdzie nie przebywają pacjenci zakażeni SARS – CoV-2 – informuje
rzecznik Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej Anna Szafrańska.
W Szpitalu Wojewódzkim wykonano
również oznakowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz kupiono probówki
Falcona.
Z darowizn kupowane są również
środki ochrony osobistej, które zabezpieczają lekarzy, pielęgniarki, położne i pozostały personel medyczny przed zakażeniem koronawirusem. To m.in. kombinezony ochronne, gogle i przyłbice.
q
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ratusz ogłasza
zmiana planu
Na podstawie art. 43 ustawy z 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o podjęciu przez Radę Miejską w Bielsku-Białej uchwały nr XVI/374/2020 Rady Miejskiej w
Bielsku-Białej z 18 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały
nr V/83/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 20 lutego 2007
roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług dla terenu
obejmującego obszar położony pomiędzy ulicą Międzyrzecką, Bohaterów Monte Cassino i granicą miasta oraz
oczyszczalni ścieków w Bielsku-Białej.
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, poz. 1643 z 26 lutego 2020 roku.
Z treścią wyżej wymienionej uchwały oraz uzasadnieniem, o
którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (Biuletyn
Informacji Publicznej).
Ponadto, zgodnie z art. 30 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy ma prawo
wglądu do uchwały i otrzymania z niej wypisu i wyrysu.

sprzedaż
Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35
ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) podaję do
publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz
najemców ze względu na prawo pierwszeństwa nabycia lokalu
i udziału w gruncie,
1. zarządzenie ON.0050.1033.2020.NR z 23 kwietnia 2020 r.
położenie: ul. Joachima Lelewela 24, lokal mieszkalny nr 19
oznaczenie: udział 41/1000 części w dz.6391 obr. Lipnik, Kw
BB1B/00048466/9
powierzchnia: 42,20 m2
jednostka w planie zagosp. przestrz.: w Studium UiKZP MW
cena lokalu: 160.360,00 zł, cena udziału w gruncie: 3.625,00 zł
2. zzarządzenie ON.0050.1044.2020.NR z 29 kwietnia 2020 r.
położenie: ulica Zgody 4, lokal mieszkalny nr 19
oznaczenie: udział 149/10000 części w dz.1127 obr. Aleksandrowice, Kw BB1B/00008436/8
powierzchnia: 37,34 m2
jednostka w planie zagosp. przestrz.: w Studium UiKZP MW
cena lokalu: 156.828,00 zł, cena udziału w gruncie: 1.781,00 zł
3. zarządzenie ON.0050.1042.2020.NR z 29 kwietnia 2020 r.
położenie: ul. Zwierzyniecka 14, lokal mieszkalny nr 2
oznaczenie: udział 76/10000 części w dz.91/22, 91/65, obr. Wapienica, Kw BB1B/00046060/9
powierzchnia: 40,04 m2
jednostka w planie zagosp. przestrz.: w Studium UiKZP MW
cena lokalu: 168.168,00 zł, udziału w gruncie: 13.955,00 zł
4. zarządzeniem ON.0050.1041.2020.NR z 29 kwietnia 2020 r.
położenie: ulica Zwierzyniecka 14, lokal mieszkalny nr 46
oznaczenie: udział 78/10000 części w dz.91/22, 91/65, obr. Wapienica, Kw BB1B/00046060/9
powierzchnia: 41,38 m2
jednostka w planie zagosp. przestrz.: w Studium UiKZP MW
cena lokalu: 173.796,00 zł, udział w gruncie: 14.322,00 zł
Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo w na-

byciu ww. nieruchomości za podane wyżej ceny, jeżeli złożą
wnioski w terminie 42 dni od daty wywieszenia niniejszego wykazu. Byli właściciele lub ich spadkobiercy, w przypadku skorzystania z przysługującego im prawa, będą zobowiązani do
zwrotu kosztów poniesionych przez gminę związanych z przygotowaniem tych nieruchomości do zbycia.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości
Urzędu Miejskiego.

aport
Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust.
2 pkt 7 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) podaję do
publicznej wiadomości informację o nieruchomości stanowiącej własność gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej
przy ul. Cieszyńskiej 367, przeznaczonej zgodnie z zarządzeniem nr ON.0050.1074.2020.NR prezydenta miasta z 15 maja
2020 r. do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 365 – w zamian za akcje spółki.
położenie: ul. Partyzantów 59, obręb Żywieckie Przedmieście
oznaczenie: dz. 289/12, dz. 289/13, dz. 289/16, dz. 289/18,
KW: BB1B/00056820/8, BB1B/00056820/8BB1B/00148173/9,
BB1B/00148173/9
powierzchnia: 210 m2, 1612 m2, 856 m2, 3760 m
przeznaczenie: podwyższenie kapitału zakładowego poprzez
wniesienie przez Gminę Bielsko-Biała w formie aportu własności nieruchomości
cena nieruchomości netto: 2.990.894,00 zł
Ww. nieruchomości gruntowe zabudowane są budynkiem
głównym, budynkiem gospodarczym, parkingiem, składnikiem
roślinnym, kortami tenisowymi oraz ogrodzeniem, położone
przy ul. Partyzantów 59. Budynek ze względu na swe walory
zabytkowe znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków Bielska-Białej, związany jest z kompozycją parku nad rzeką Białą i
dawnym lodowiskiem (dziś korty tenisowe), wolnostojący, zbudowany jako pawilon lodowy przy lodowisku Bielsko-Bialskiego
Towarzystwa Łyżwiarskiego. Budynek wybudowany w I połowie XX wieku (lata 20.). Budynek wolnostojący w formie pałacyku miejskiego. Od kilku lat nieużytkowany.
Dział III ksiąg wieczystych nie zawiera wpisów dot. ww. działek. Dział IV ksiąg wieczystych nie zawiera wpisów dot. ww.
działek.
Ww. działki znajdują się w terenie, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie
z treścią studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr XIX/487/2012 Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej z 29 maja 2012 r. z późniejszymi zmianami:
uchwała nr XIII/220/2015 z 24 listopada 2015 r. oraz chwała nr
XV/276/2016 z 9 lutego 2016 r.), ww. nieruchomości znajdują
się w strefie usługowo-wytwórczej, na terenie oznaczonymi jako: U – obszary koncentracji funkcji usługowej.
Cena działki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg aktualnie obowiązujących przepisów.
cena obowiązuje do 3 lipca 2020 r.
Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości za podaną wyżej cenę, jeżeli stosownie do przepisów ww. ustawy złożą wnioski w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia niniejszego wykazu.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesanta
UM, pl. Ratuszowy 6, stanowisko nr 4.

WAŻNE TELEFONY
Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1,5 i 6 pracuje
od poniedziałku do środy w godz. 7.30–15.30,
w czwartki 7.30–18.00, w piątki 7.30–13.00
Centrala: 334971497, 334971498,
faks: 334971786
Informacja: pl. Ratuszowy 6, tel. 334971800
Awaria oświetlenia ulicznego: UM, tel. 334971702
zgłoszenia e-mail: oświetlenie@um.bielsko.pl
lub tel. 991
Awaria świateł sygnalizacji drogowej:
MZD, tel. 334726010, od 7.30 do 15.30
SUEZ Bielsko-Biała S.A.
w godzinach pracy tel. 334992000, 334992019
e-mail: zom.bielskobiala@sitapolska.com.pl
bok-bb@sitapolska.com.pl
Wydział Gospodarki Miejskiej UM
tel. 334971703, 334971704
naczelnik WGM tel. 334971507, 600004236
e-mail: gosp.komunalna@um.bielsko.pl
Uszkodzenie nawierzchni i wycieki wody:
MZD tel. 334979636, czynne całą dobę
Powalone drzewa przy drogach:
MZD, tel. 334979636 w. 119 od 7.30 do 15.30
e-mail: sekretariat@mzd.bielsko.pl
Pogotowie weterynaryjno-sanitarne oraz
Schronisko dla zwierząt: 338141818
w UM tel. 334971508 od 7.30 do 15.30
Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej:
tel. 338146221 lub 988
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 338150984
Straż Miejska tel. 986, 338228114, 338228115
e-mail: sm@strazmiejska.bielsko.pl
Miejska Komenda Policji tel. 997, 338121200
Państwowa Straż Pożarna tel. 998, 338126065
POGOTOWIA
Pogotowie ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne tel. 991
Pogotowie gazowe
tel. 992
Pogotowie ciepłownicze tel. 993
Pogotowie wodociągowe tel. 994
e-mail: aqua@aqua.com.pl
GOPR tel. 985, 338296900
DYŻURY CZŁONKÓW RADY SENIORÓW
MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ
czwartki w godz. 11.00-13.00
pl. Opatrzności Bożej 18
tel. 606714592
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sport

Rekord idzie na Rekord!
Duma Bielska-Białej nie zawiodła. Piłkarze z Cygańskiego Lasu po raz piąty w historii, a na dodatek czwarty z rzędu, wywalczyli tytuł mistrzów
Polski w futsalu.
Rekord Bielsko-Biała jest niepokonany i chociaż piłkarze występujący
w biało-zielonych strojach na pewno woleliby potwierdzić swoją hegemonię na
boisku, to i tak sukces smakuje doskonale. Tym bardziej, że Rekordziści przez
cały czas byli niekwestionowanym liderem.
Przypomnijmy, że u podstaw podjętych decyzji legło przerwanie rozgrywek po 18. serii spotkań – wobec pandemii koronawirusa oraz brakU możliwości kontynuowania rywalizacji w dającym się przewidzieć terminie. W tych
okolicznościach Komisja ds. Nagłych
Polskiego Związku Piłki Nożnej podjęła
decyzję, że złote medale, tytuł mistrzowski w sezonie 2019/2020 oraz godność
reprezentowania kraju w najbliższych
rozgrywkach futsalowej Ligi Mistrzów

otrzymają bielszczanie. Srebro i tytuł wicemistrzowski przypadły w udziale Constractowi Lubawa, a trzecie miejsce na
podium zajęli futsalowcy Gatty Zduńska
Wola.
Decyzją członków komisji, również zgodną z rekomendacją Futsal
Ekstraklasa, żaden z zespołów nie zostanie zdegradowany do I ligi. Natomiast stawkę uczestników zmagań
w najwyższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2020/2021 uzupełnią mistrzowie
obu grup I ligi – Gredar FT Brzeg i Team
Lębork – oraz zwycięzca ewentualnego
barażu z udziałem wicemistrzów.
Na tym samym posiedzeniu Komisji ds. Nagłych PZPN podjęto decyzję,
że Puchar Polski w futsalu w obecnym
sezonie zostanie wstrzymany na etapie
półfinałów. Rozgrywki zostaną wzno-

Anna Kowalska zwyciężyła
w e-zawodach karate
Sportdata wprowadziła nowy sposób internetowych zawodów sportowych
o nazwie eTournament. E-turnieje całkowicie zmieniły sposób konkurowania w
turniejach sztuk walki.
W przeciwieństwie do tradycyjnego turnieju, eTournaments sprawia, że

wione, o ile ich rozegranie będzie możliwe, nie później jednak niż do 31 sierpnia
2020 r. W przypadku braku takiej możli-

wości, zdobywca Pucharu Polski w futsalu nie zostanie wyłoniony.
opr. JacK

Zawodniczka bielskiego klubu Atemi Anna Kowalska wygrała konkurencję kata indywidualne
w kategorii U21 (młodzieżowców) światowych e-zawodów karate kata – Sportdata eTournament
World Series, które odbywały się korespondencyjnie w dniach 12-23 maja br.

konkurowanie jest prostsze i łatwiejsze.
Można dołączyć z dowolnego miejsca
na ziemi, bez kosztów podróży i zakwaterowania. Można rywalizować z profesjonalistami i amatorami, sportowcami
z całego świata i doskonalić swoje umiejętności.

Każdy zawodnik chcący brać
udział w e-zawodach, musiał nagrać
i wstawić wykonane kata (układ formalny) na obsługiwaną platformę wideo,
np. YouTube, lub przesłać adres URL
zamieszczonego nagrania, aby sędziowie mogli ocenić wykonane kata w ciągu 24 godzin dla każdej rundy. Dało to
wszystkim zawodnikom z różnych stref
czasowych taką samą szansę. W każdym nagraniu zawodnik musiał pokazać
odpowiedni kod z obrazem w celu zweryfikowania, czy nagranie odbyło się we
właściwym czasie. Wykonanie kata oceniało 5 sędziów z uprawnieniami World
Karate Federation (WKF).
Anna Kowalska w drodze do złotego medalu pokonała w pierwszej rundzie Romane Leitao z Francji, kolejną rundę wygrała z Susanną Santoro
z Włoch. W walce o finał pokonała Marisse Meandro z Kanady, a w finale Jennifer Regis z Włoch.
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Nagranie finałowego kata o nazwie
Gojushiho Dai prezentowane przez Annę Kowalską znajduje się na YouTubie.
W tej samej konkurencji na 9. miejscu uplasowała się Joanna Janota.
W konkurencji seniorek Anna Kowalska była tuż za podium, a Joanna Janota na 9. pozycji.
Pozostałe miejsca punktowe wywalczone przez zawodników Atemi: w e-kata indywidualnym juniorek: Kaja Bednarowicz zajęła 5. miejsce, Wiktoria Olma – 9. miejsce, a Joanna Janota 17.
miejsce. Dominik Świgost był 9. w e-kata indywidualnym młodzików, a Krzysztof Karwowski – 17. w e-kata indywidualnym juniorów i juniorów młodszych.
W e-zawodach karate kata wzięło
udział 568 zawodniczek i zawodników
z 239 klubów z 58 państw. Wyniki zawodów można obejrzeć pod adresem:
https://www.sportdata.org/karate/
q
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miasto
Ruszyła platforma internetowa Teatru Polskiego
Teatr Polski uruchomił 18 maja nową platformę VOD, na której prezentuje swoje archiwalne
i premierowe przedstawienia, a także inne interesujące dla widzów treści.
Premierowo (i bezpłatnie!) 18 maja
wieczorem na platformie www.vod.teatr.
bielsko.pl można było zobaczyć Teatralną Fabrykę Sensacji Proszyk & Kachel.
Wydarzenie odbyło się w ramach ograniczonych przez pandemię obchodów
Dnia Teatru Publicznego, przypadających właśnie 18 maja, ale w tym roku
w TP przedłużonych do całego tygodnia.
21 maja, również bezpłatnie, na teatralnej platformie zaprezentowany został spektakl Humanka w reżyserii Agaty Puszcz.
Jak zapowiada asystent dyrektora
TP do spraw artystycznych Irena Świtalska, w serwisie znajdą się również nowe, ciekawe treści udostępniane płatnie
– np. zaplanowana na 5 czerwca internetowa premiera spektaklu pt. W górę!
w reżyserii Witolda Mazurkiewicza.
– Będzie to nasza pierwsza premiera teatralna w sieci! I pierwsza premiera, na której liczba miejsc nie będzie
ograniczona liczbą foteli na teatralnej widowni! Czyli spektakl będą mogli obejrzeć wszyscy chętni – zachęca.
Platforma stwarza wiele możliwości, z których widzowie teatru z pewnością skorzystają.
Żeby oglądać udostępnione przez
teatr treści, należy zarejestrować się na
platformie pod adresem www.vod.teatr.bielsko.pl Rejestracja jest bezpłatna
(wymaga jedynie potwierdzenia e-maila). Po zalogowaniu można zobaczyć

Dominika Kowynia, Próba cofania, 2019

w Galeriach można już
oglądać wystawy
Po dwóch miesiącach w zamknięciu
22 maja Galeria Bielska BWA otworzyła
się dla publiczności. Można w niej oglądać
nowe wystawy, będzie oprowadzanie
kuratorskie online. Wystawę przygotowała
także Galeria PPP. Do pełni szczęścia
brakuje tylko wernisaży...

listę wydarzeń i spektakli dostępnych
online. Będą one emitowane w określonych godzinach w danym dniu, bardzo
ważne jest więc, aby zalogować się na
platformę o właściwej porze.

Jacek Kachel
i Jacek Proszyk

Dzień Teatru Publicznego w Banialuce
Mój Teatr – Nasz Teatr – film pod tym tytułem Teatr Lalek Banialuka przygotował specjalnie na Dzień
Teatru Publicznego. Siedemnaścioro artystów Banialuki odpowiada w nim na pytania o ich teatralną drogę
i rozumienie teatru.

Podczas tegorocznego święta – Dnia Teatru Publicznego – nie będzie kolejek pod naszym teatrem,
nie odwiedzą nas tłumnie dzieci z rodzicami i wnuki
z dziadkami. Będzie nam tego bardzo brakowało! Mamy jednak ogromną nadzieję, że spotkają się Państwo z nami przed monitorami
swoich komputerów. Tym razem
zapraszamy jednak nie na spektakl, a na film. Sięgniemy naszą pamięcią wstecz. Wyznacznikiem będzie tu czas, sprzed 13
marca 2020 roku, a więc zanim
w murach Banialuki zatrzymało się
tętno artystycznego życia – napisano na stronie internetowej teatru.
Film można oglądać na Facebooku Banialuki i stronie internetowej www.banialuka.pl oraz na kanale YouTube.
q

W galerii prezentowane są dwie nowe wystawy: Fi Wandy Gołkowskiej oraz Próba cofania Dominiki Kowyni. Zaplanowano oprowadzania kuratorskie po wystawach online, będzie w nich można
uczestniczyć wirtualnie na stronie galerii bielskiej:
www.galeriabielska.pl.
Wanda Gołkowska to ikona polskiej sztuki
awangardowej II połowy XX wieku. Na wystawie zobaczymy jej rysunki i obrazy inspirowane tzw. złotą
proporcją, zgodnie z którą tworzy sama natura.
Malarstwo Dominiki Kowyni często odnosi
się do realnych, aktualnych problemów dzisiejszego świata, jak czarne protesty i strajki klimatyczne.
W tym świecie nasze obserwacje i jednostkowe istnienia są rodzajem doświadczeń uniwersalnych.
Obie wystawy potrwają do 21 czerwca.
Na YouTubie można już obejrzeć film z oprowadzania kuratorskiego Dominiki Kowyni.
Uwaga! Zmianie ulegają dni otwarcia galerii,
która będzie czynna od wtorku do niedzieli, w godzinach 10.00–18.00. Zmiana dotyczy okresu obowiązywania regulaminu zwiedzania na czas pandemii
koronawirusa (treść regulaminu w zakładce Dla widzów w menu głównym na stronie galerii).
Wstęp na wystawy tylko za złotówkę! W środy
wstęp bezpłatny.
W Galerii PPP Związku Polskich Artystów Plastyków – działającej w kamienicy pod adresem Rynek 7 – do 10 czerwca można oglądac prace Henryki Wojciechowskiej.

