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wróciło umawianie wizyt w um
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców
w związku z nasilającą się epidemią koronawirusa Urząd Miejski w Bielsku-Białej wprowadził
aż do odwołania dodatkowe środki ostrożności.
Od 26 października wszystkie wydziały Urzędu
Miejskiego przyjmują mieszkańców wyłącznie
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
Wykaz numerów telefonów do wszystkich
komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego
dostępny jest na stronie www.bielsko-biala.pl
w zakładce Mieszkaniec – Wydziały Urzędu
Miejskiego.
Dodatkowo do Wydziałów Komunikacji,
Geodezji i Kartografii oraz Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości UM można umawiać
się za pośrednictwem dostępnego na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego systemu kolejkowego.
Stron nie przyjmuje Biuro Obsługi Interesanta. Wszystkie dokumenty składane do
tej pory w BOI można pozostawiać w specjalnej skrzynce podawczej wystawionej przed bu-

dynkiem Urzędu Miejskiego przy placu
Ratuszowym 6. Przypominamy równocześnie o możliwości załatwienia wielu
urzędowych spraw za pośrednictwem
platformy ePUAP, a także mailowo bądź
telefonicznie.

UM przeprasza za niedogodności
i utrudnienia.
Na zmienionych zasadach pracują również inne funkcjonujące w mieście
placówki – piszemy na ten temat na stronie 3.
r

Zielona energia, cyberbezpieczeństwo
i współpraca międzypokoleniowa
W zmienionej, internetowej
formule odbył się 22 października
w Bielsku-Białej 4. E-Kongres
Sąsiedzi Sąsiadom Innowacyjne
Podbeskidzie – Wyzwania XXI
wieku. Prelegenci zabierali głos
w większości zdalnie. W takiej
formule kongres odbył się po raz
pierwszy. Aby wszystko się udało,
nad wydarzeniem pracowało wiele
osób.
4. E-Kongres Sąsiedzi Sąsiadom Innowacyjne Podbeskidzie – Wyzwania XXI
wieku był podzielony na trzy panele. Pierwszy z nich dotyczył zielonej energii, drugi cyberbezpieczeństwa, a ostatni – współpracy
międzypokoleniowej. Na zakończenie każdego panelu uczestnicy brali udział w czacie

internetowym z prelegentami; odbyło się też
wirtualne zwiedzanie elektrowni szczytowo-pompowej Porąbka-Żar.
Od szeregu miesięcy wyzwaniem dla
świata jest epidemia. Trudno powiedzieć, jakie rozwiązania należy wprowadzić, żeby ją
pokonać. Kongres był odpowiedzią na pojawiające się pytania – o to, jak prowadzić
działalność firm rodzinnych, w jaki sposób
zapewnić bezpieczeństwo informatyczne
działalności gospodarczej czy jakie efekty
może przynosić wykorzystanie źródeł energii, które zawsze były wokół nas, czyli słońca, wody i wiatru.
– 4. kongres Sąsiedzi Sąsiadom jest
tak naprawdę kongresem 10., bo 6 poprzednich dotyczyło firm rodzinnych, które są solą
całego naszego przedsięwzięcia. Program,
który przygotowaliśmy, jest programem trudny, ale też opracowany na te trudne czasy –

mówił Janusz Targosz, prezes Regionalnej
Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej,
która była organizatorem wydarzenia i która
obchodzi w tym roku 30-lecie istnienia.
E-kongres Sąsiedzi Sąsiadom oficjalnie otworzył prezes Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej Janusz Michałek.
– Wydarzenia, podczas których możemy się wymienić swoimi spostrzeżeniami,
nawet kiedy nie możemy być razem, są dobre, ciekawe i potrzebne. Program jest napięty i bardzo zaawansowany, ale to sprawi, że rzeczywiście będzie można z tej wiedzy skorzystać. Dziękuję prezydentowi miasta za zaangażowanie i wspomnę tylko, że
wkrótce planujemy na Podbeskidziu szereg
wydarzeń dotyczących małych i średnich
przedsiębiorstw – mówił prezes Janusz Michałek.
ciąg dalszy na str. 3
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kronika

dupa
Potrzebni
sa£ata
wolontariusze!

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej poszukuje wolontariuszy – dorosłych, odpowiedzialnych i dyspozycyjnych
osób. Mile widziane, by wolontariusz miał ukończone 18 lat, był mobilny, dyspozycyjny w weekendy i święta, zaangażowany i odpowiedzialny.
Do zadań wolontariusza należało będzie wykonywanie zadań zleconych
przez POIK na rzecz osoby potrzebującej. Chodzi o zrobienie zakupów,
wyprowadzanie psa, wynoszenie śmieci, odbiór leków czy poczty itp.
Osoby, które pragną zostać wolontariuszami POIK-u, proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym – Eweliną Marek lub dyrektorem ośrodka Małgorzatą Malinowską pod jednym z numerów telefonu
338146221, 33 19 288, 33 8119900. JacK

Darmowe e-booki
w listopadzie

Miasto Bielsko-Biała dołącza do akcji Czytaj PL – upoluj swoją
książkę. To największa czytelnicza inicjatywa w kraju, a być może także na świecie. W ubiegłym roku akcja odbyła się w 21 miastach i w 1.305
szkołach podstawowych. Polega na uzyskaniu dostępu do bezpłatnej wypożyczani bestsellerowych e-booków. Aby wziąć w niej udział, należy pobrać aplikację mobilną Woblink i przy jej pomocy zeskanować kod QR
umieszczony na jednym z plakatów, które znajdą się w przestrzeni publicznej miasta.
Akcja rozpocznie się 1 listopada i potrwa do końca tego miesiąca.
Plakaty z kodem będą umieszczone na przystankach autobusowych,
w autobusach, w szkołach, w bibliotekach. Po zeskanowaniu kodu każdy
czytelnik będzie przez miesiąc miał bezpłatny dostęp do 30 tytułów, głównie polskiej literatury współczesnej.
Akcja Czytaj PL prowadzona jest przez Krakowskie Biuro Festiwalowe przy ścisłej współpracy z Instytutem Książki. Trwa już kilka lat.
ek

nowa audycja miłosna:
listy, których nie było

Kolejny odcinek Audycji miłosnej przygotował Teatr Polski w Bielsku-Białej. Słuchowisko jest już dostępne na portalu vod.teatr.bielsko.pl
Można go wysłuchać o każdej porze. W ramach projektu Audycja miłosna powstaną cztery słuchowiska oraz cztery nagrania Polskiej Kroniki
Radiowej… z przymrużeniem oka. Wspólnym tematycznym mianownikiem
wszystkich realizacji będą artystyczne pary z okresu PRL-u i ich burzliwe,
często zabawne biografie. Bohaterami trzeciego odcinka Audycji miłosnej
pt. Listy, których nie było są Krzysztof Komeda, jego żona Zofia Komedowa-Trzcińska, Krystyna Sienkiewicz i Roman Polański. W znane postaci
wcielają się aktorzy Teatru Polskiego: Grzegorz Margas, Jagoda Krzywicka, Anna Guzik-Tylka i Piotr Gajos.
Listy, których nie było to dramat fikcyjny, przedstawiający wiadomości spreparowane na podstawie skrawków informacji o biografiach bohaterów. Za pomocą tej formy przyglądamy się życiu Komedy i jego bliskich
na przestrzeni lat 1956-1969, czyli do momentu jego tragicznej śmierci.
oprac. ek

Im mocniej świecisz, tym
jesteś bezpieczniejszy

Śląska drogówka wspólnie z radiem EXPRESS FM i Radiem Bielsko
rozpoczęła cykl spotkań z mieszkańcami naszego województwa, podczas
których rozdanych zostanie klika tysięcy odblasków.
Tylko w tym roku na śląskich drogach doszło już do prawie 1200 zdarzeń z udziałem pieszych, niestety aż 47 z nich zakończyło się śmiercią.
Policjanci przekonują: Im mocniej świecisz, tym bardziej jesteś bezpieczny! Pomimo tego, że obowiązek noszenia odblasków dotyczy tylko
obszaru niezabudowanego w miejscu, gdzie nie ma chodnika, mundurowi
już od dawna zachęcają pieszych do tego, by mieć je na sobie zawsze po
zmroku, w myśl zasady, że element odblaskowy na pewno nie zaszkodzi,
a często może pomóc.
Żeby otrzymać – za darmo – niepozorną bransoletkę, która może
uratować nam życie, wystarczy słuchać EXPRESS FM i Radia Bielsko
i przyjść we wskazane miejsce. Jest to tym sensowniejsze, że po zmianie
czasu szybciej robi się ciemno.
opr. JacK

Konsultacje
społeczne
Ogłoszono konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Bielska-Białej do
2030 roku. Uwagi, opinie i wnioski można składać do 8 listopada br.
Konsultacje dotyczą określenia
szczegółowego trybu i harmonogramu
opracowania projektu Strategii Rozwoju
Bielska-Białej do 2030 roku, w tym trybu
jej konsultacji; prowadzi je Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu
Miejskiego w Bielsku-Białej.
Projekt konsultowanej uchwały
znajduje się na stronie www.bielsko-biala.pl/konsultacje/
Konsultacje polegają na kierowaniu przez mieszkańców miasta oraz organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego opinii, wniosków
i uwag w sprawie wymienionego projektu na adres poczty elektronicznej Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego UM: wrg@um.bielsko.pl
Formularze w wersji elektronicznej
można pobrać ze strony internetowej.
Uwagi, opinie i wnioski w ramach
konsultacji społecznych przyjmowane
są wyłącznie na formularzu, którego
wzór określono w załączniku do ww. zarządzenia. Uwagi zgłoszone w ramach
konsultacji społecznych w inny sposób
niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.
oprac. ek

Nie bądźmy obojętni
Bezpłatną całodobową infolinię dla
osób bezdomnych pod numerem telefonu 987 uruchomi 1 listopada br. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach. Pod podanym
numerem będzie można otrzymać informacje o możliwości pomocy w zakresie
noclegu i wyżywienia.
Późna jesień i zima to czas szczególnie trudny dla osób bezdomnych.
Dlatego służby apelują do mieszkańców
Bielska-Białej, by informowali o miejscach gromadzenia się osób bezdomnych. Wszystko po to, aby Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej oraz Straż Miejska mogli do nich dotrzeć i udzielić niezbędnej pomocy.
Wykaz jednostek świadczących
pomoc osobom bezdomnym z terenu
całego województwa znajduje się na
stronie internetowej Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego.
oprac. ek
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miasto
jak działają w pandemii
Porada POIK-u tylko zdalnie

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej reaguje na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną w kraju
i w województwie śląskim. W trosce o bezpieczeństwo informuje, że
nie będzie przyjmować klientów osobiście do odwołania.
Pracownicy ośrodka zachęcają do korzystania z ich pomocy
w formie zdalnej. Możliwości jest kilka. Do POIK-u można zadzwonić pod nr tel. 338146221, 3319288, 338119900. Można też skorzystać z kontaktu przez Facebooka i Skype: Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej, a także napisać maila: poikbielsko@interia.pl
Warto dodać, że ośrodek jest czynny całą dobę, pod podane nr
tel. można dzwonić także nocą.
Także wszystkie porady prawne w POIK-u od 1 listopada br.
także będą realizowane w formie telefonicznej i e-mailowej.
ZIELONA ENERGIA, CYBERBEZPIECZEŃSTWO....– dokończenie ze str. 1

Smart City

Najszerzej prezentowanym panelem był
ten dotyczący zielonej energii oraz smart city. Zdaniem prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego, który referował te tematy,
chodzi o wprowadzenie rozwiązań, które oferują maksymalną jakość życia mieszkańcom przy
optymalnym, a wręcz minimalnym wykorzystaniu zasobów. Dotyczy to głównie takich obszarów, jak trendy demograficzne, zmiany klimatyczne, komunikacja i transport miejski, a także
działania proekologiczne.
Rozwiązania typu smart city funkcjonują
już w Bielsku-Białej. To m.in. rowery miejskie
wypożyczalni BBbike, które są używane dzięki
systemowi informatycznemu. Do rozwiązań tego typu prezydent zaliczył też budowę sieci szerokopasmowej w Bielsku-Białej czy sieci światłowodów, które przygotowały miasto na czasy
obecne, kiedy przesył dużej ilości danych jest
tak bardzo potrzebny. Miasto jest też po pierwszym etapie wdrażania inteligentnego systemu
transportowego. System ten o co najmniej 20
procent poprawi płynność ruchu i bezpieczeństwo w mieście. Formą smart city, zdaniem prezydenta, jest również przeprowadzanie głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej – system elektronicznego głosowania umożliwia przy minimalnym użyciu zasobów
i przemieszczaniu się realizację tej inicjatywy.
W przyszłości w Bielsku-Białej, co podkreślał prezydent, pojawi się jedna wspólna aplikacja zawierająca wszystkie oferowane funkcjonalności, która mogłaby się nazywać np. MieszkaniecBB.
– Łączenie funkcji w jedno jest już trendem – mówił prezydent.
Inteligentne miasto to także tablice informacyjne na przystankach komunikacji miejskiej,
które w czasie rzeczywistym pokazują czas
przyjazdu.
Wszystkie te rozwiązania służą podnoszeniu jakości życia w Bielsku-Białej. Miasto posiada też funkcjonalności, które umożliwiają bez-

pośredni kontakt mieszkańców z urzędem. Od
ponad roku istnieje aplikacja ZgłoszeniaBB,
dzięki której w ciągu określonego czasu zgłaszający otrzymuje odpowiedź na nurtujące go
zagadnienie/problem. ZgłoszeniaBB to platforma służąca informowaniu o zdarzeniach, które
są niebezpieczne albo uciążliwe. Aplikacja odnotowała tysiące zgłoszeń.
W mieście funkcjonuje również platforma Zapytaj Prezydenta, za pomocą której każdy z mieszkańców może zadać pytanie prezydentowi bez konieczności osobistego przychodzenia do Ratusza. Tu również jest gwarancja
odpowiedzi w określonym czasie. Poza tym
w Bielsku-Białej bardzo prężnie działają związane z miastem media społecznościowe.
Smart city to również rozwiązania ekologiczne.
– Jako jedni z pierwszych w kraju wprowadziliśmy ekosłupki. Jest ich ponad 50. To
urządzenia, które w czasie rzeczywistym pokazują, jaki jest stan powietrza w danym miejscu.
Smog jest problemem naszego i wielu innych
miast – mówił J. Klimaszewski.
Pozostałe sesje w panelu o zielonej energii i smart city dotyczyły Niezależności energetycznej i tego, jak ją rzeczywiście osiągnąć na
przykładzie AQUA S.A. (referował dr Krzysztof Michalski), a także Fotowoltaiki – jak wdrożyć projekt? Korzyści, perspektywy rozwoju (na
ten temat mówił mgr Łukasz Siekliński) i Ekologii w produkcji i produkcie – wpływu na środowisko człowieka na przykładzie Rytex Sp. z o.o.
Wiele informacji praktycznych można znaleźć w panelu cyberbezpieczeństwo. O Dobrych praktykach w zakresie bezpieczeństwa
w pracy zdalnej mówił dr inż. Adrian Kapczyński, a Piotr Pietrzak o Przykładach rozwiązań
cyberbezpieczeństwa w firmach.
Kongres zakończył panel na temat współpracy międzypokoleniowej. O nowym pokoleniu
w firmach rodzinnych opowiadał Tomasz Budziak.
Warto tylko dodać, że konferencja cały
czas jest dostępna na kanale YouTube Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej.
Emilia Klejmont

Do COP tylko po umówieniu

Zmieniają się zasady działania Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej. Wszystko w związku z komunikatem prezydenta miasta dotyczącym wprowadzenia dodatkowych środków
ostrożności z powodu nasilenia się epidemii koronawirusa.
Od 26 października br. COP odwołuje wszystkie zaplanowane spotkania oraz dyżury pełnione przez organizacje pozarządowe
na terenie swojej siedziby przy placu Opatrzności Bożej 18 w Bielsku-Białej. Pracownicy centrum są do dyspozycji interesantów, ale
po uprzednim umówieniu telefonicznym lub mailowym. W dalszym
ciągu istnieje możliwość skorzystania z doradztwa księgowego oraz
prawnego – tylko poprzez kontakt z telefoniczny lub mailowy z doradcą. Numer telefonu do bielskiego COP-u to 33 497 07 90, adres
mailowy: cop@um.bielsko.pl

Ważna informacja dla seniorów

W związku z epidemią do odwołania działalność zawiesiły
Ośrodki Wsparcia dla Osób Starszych w Bielsku-Białej w tym placówki Senior+ oraz Klub Seniora SIXT Wam, działające w ramach
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Decyzję w tej sprawie podjął wojewoda śląski.

MZD wdraża dodatkowe środki ostrożności

Koronawirus zatacza coraz szersze kręgi. Miejski Zarząd Dróg
w Bielsku-Białej przeszedł na tryb pracy zdalnej w zakresie prac administracji drogowej. MZD Informuje jednocześnie, że wszystkie piony odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie drogownictwa
w mieście działają w pełnym wymiarze powierzonych im zadań.

Wystarczy zadzwonić po pomoc

Program Wspieraj Seniora realizuje Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Bielsku-Białej. Chodzi o ochronę osób w wieku powyżej 70 lat przed zakażeniem koronawirusem. Wspieraj Seniora jest
skierowany do osób powyżej 70 lat, które zdecydują się w czasach
pandemii na pozostanie i domu i które nie są w stanie – np. poprzez
wsparcie rodziny – zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Wsparcie będzie polegało na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze
czy środki higieny osobistej.
Seniorzy, którzy potrzebują wsparcia, proszeni są o kontakt tel.
(22) 5051111. Infolinia czynna jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8.00 do 21.00. Nr tel. jest też przeznaczony dla osób, które mają w swoim otoczeniu seniorów potrzebujących pomocy.
Do programu mogą się też zgłaszać wolontariusze. Wystarczy wejść na specjalnie utworzoną stronę internetową pod adresem
www.wspierajseniora.pl Także za pomocą tej strony seniorzy mogą
zgłaszać swoje potrzeby.
oprac. ek
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rada miejska

wydziały um w czasach zarazy
Podopieczni pomocy społecznej
są szczególnie wrażliwi i narażeni
na skutki pandemii. Na sesji
Rady Miejskiej Bielska-Białej
20 października przedstawiono
radnym podejmowane w tym
środowisku działania.
– Wydział Polityki Społecznej
Urzędu Miejskiego zobowiązał podległe
domy pomocy społecznej do codziennych raportów o stanie działania w czasie pandemii. Wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej wydział w trybie natychmiastowym utworzył miejsce
do kwarantanny zbiorowej dla kilkuna-

stu osób bezdomnych w budynku przy
ul. Filarowej 50. Wsparł również placówkę technicznie, przekazując aparaty telefoniczne do kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie oraz pościel, bieliznę i odzież ze zbiórki, którą zorganizowano wśród pracowników
Urzędu Miejskiego. Zorganizował także
transport posiłków z kuchni. Brata Alberta do obiektu przy ul. Filarowej oraz
do placówki przy ul. Krakowskiej. Należy zaznaczyć, że z Wydziałem Polityki Społecznej współpracowały Wydział
Kultury i Sztuki UM, Teatr Polski i Bielskie Centrum Kultury – informowała naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UM
Ewa Swatek,

Informację o działaniach podejmowanych
w związku z sytuacją epidemiologiczną na
terenie Bielska-Białej przedstawił podczas
sesji Rady Miejskiej 20 października również
naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego
bielskiego Urzędu Miejskiego Adam Caputa.
Szczegółowy raport liczy 20 stron. Przypominamy
naszym zdaniem najważniejsze działania.
Już 12 marca br. na polecenie prezydenta miasta
uruchomiono specjalną stronę Zespołu Zarządzania Kryzysowego na stronie Urzędu Miejskiego. Zamieszczanoy tam wszystkie informacje, instrukcje i materiały dotyczące koronawirusa, również w sposób umożliwiający
ich pobranie. Całodobowo prowadzona była aktualizacja strony ZZK – zamieszczano na niej uchwalone akty
prawne, otrzymywane komunikaty, informacje dotyczące
zwalczania epidemii.
Na bieżąco Wydział Zarządzania Kryzysowego
prowadził wymianę informacji oraz koordynował działania z jednostkami miasta oraz z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, wszystkimi służbami współdziałającymi, a także z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego i Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Pracownicy wydziału przez całą dobę
udzielali informacji telefonicznych dotyczących m.in. zasad przekraczania granicy państwowej, zasad kierowania i odbywania kwarantanny w warunkach domowych
oraz w ośrodkach wyznaczonych przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.
Wydział koordynował zaopatrzenie, dokonywał zakupów z rezerwy finansowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe oraz wydawał zakupione środki ochrony
indywidualnej oraz środki dezynfekcyjne. Przy pomocy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych rozwożono otrzymane środki i sprzęt do placówek oświatowych,
żłobków, przedszkoli. WZK przygotował do uruchomienia
oraz wyposażył w sprzęt i środki ochronne bielski ośrodek kwarantanny. Stworzono tam również miejsca do
kwarantanny dla służb ratowniczych; zostały one trzy-

Do Powiatowego Urzędu Pracy
na wyposażenie stanowisk bezpośredniej obsługi w zabezpieczenia w postaci
szkła akrylowego trafiło 40.000 zł.
Wspólnie ze Starostwem Powiatowym miasto sfinansowało pobieranie
wymazów w warunkach domowych od
osób podejrzanych o zakażenie koronowirusem, ponosząc koszty w wysokości
121.650 zł.
Wydział Polityki Społecznej przekazał do czterech domów pomocy społecznej po 6.000 zł na zakup generatorów ozonu i środków ochrony osobistej
pracowników tych jednostek.
Pomocą służono także obcokrajowcom, którzy znaleźli się w trudnej sy-

krotnie wykorzystane przez ratowników oraz przez m.in.
kluby sportowe.
Na bieżąco prowadzono uzgodnienia ze służbami,
m.in. dotyczące dostarczania wyżywienia oraz pomocy
osobom starszym, wydawania przepustek dla wolontariuszy z hospicjum, funkcjonowania targowisk, działania
transportu zbiorowego itp. Wydział utrzymywał stały, całodobowy kontakt z członkami zespołu zarządzania kryzysowego i na bieżąco rozwiązywano pojawiające się
problemy. Wykorzystano syreny elektroniczne do nadawania komunikatów na temat zachowania się w miejscach publicznych czy zakładania maseczek. Wraz z pracownikami Wydziału Komunikacji oraz funkcjonariuszami
Straży Miejskiej przeprowadzono akcję kontrolną w autobusach połączoną z wręczaniem maseczek podróżującym komunikacją miejską.
Do 13 października Wydział Zarządzania Kryzysowego kupił środki ochrony: maski ochronne – 62.300
sztuk, maski z filtrem – N95/FFP2/FFP3 1.700 sztuk, gogle ochronne – 270 sztuk, przyłbice ochronne – 40 sztuk,
mini przyłbice – 100 sztuk, rękawiczki jednorazowe –
1.348 opakowań po 100 sztuk, kombinezony ochronne –
720 sztuk, okrycia na obuwie – 300 sztuk, oraz środki
do dezynfekcji: mydła antybakteryjne – ok. 5.566 litrów,
żele antybakteryjne do mycia rąk bez użycia wody – ok.
1.422,55 litrów oraz płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni – ok. 702 litry
Ogółem na środki ochrony osobistej i dezynfekcji,
w tym zabezpieczenie Urzędu Miejskiego oraz dostosowanie stanowisk pracy pracowników (zasłony pleksi,
termometry, dozowniki do płynu do dezynfekcji) wydano 923.113,65 zł. Na usługi, w tym zapewnienie miejsca
do kwarantanny dla służb, wydatkowano 2.824 zł. W tym
czasie zakupy termometrów, maseczek, laptopów dla
szkół itp. realizowane przez Wydział Zamówień Publicznych UM osiągnęły sumę 1.268.652,18 zł.
– Z rezerwy na zarządzanie kryzysowe wydatkowano ponad 2 mln 100 tys. zł – poinformował naczelnik
Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM Adam Caputa.
Wartość darów związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się Covid-19 (środków ochrony osobistej i dezynfekcji) to ok. 726.800 zł.
JacK

tuacji życiowej z powodu epidemii, przekazując z wydziału 8.500 zł na zakup
niezbędnych środków indywidualnych
dla ich rodzin. To zadanie realizowało
Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej
i Podbeskidzia.
Przygotowano także tłumaczenie
symultaniczne z języka polskiego na język migowy wystąpień prezydenta miasta na temat sytuacji w mieście podczas
epidemii w programie telewizyjnym pod
nazwą Raport z miasta.
Beskidzkie Centrum Onkologii –
Szpital Miejski otrzymało 271.000 zł dotacji na sprzęt i aparaturę medyczną do
walki z epidemią COVID-19. Zakupiono
urządzenie do dezynfekcji metodą zamgławiania pomieszczeń, komory laminarne do laboratorium szpitalnego, aparat do Triage (procedury medycznej sto-

covidowy raport
bielskiego sanepidu
Na sesji 20 października zaprezentowany został raport Państwowego Powiatowego
Inspektoratu Sanitarnego w Bielsku-Białej na
temat sytuacji epidemiologicznej w mieście.
Według danych na 19 października na godz.
10.30 Covid 19 stwierdzono u 594 bielszczan,
z czego u 37 w ciągu poprzedniej doby; na
kwarantannie przebywały 383 osoby, a pod
nadzorem epidemiologicznym były 123 osoby.
Z powodu koronawirusa hospitalizowano 21
osób. Wyzdrowiało 281 osób, zmarło 20 osób.
Na całym obszarze nadzorowanym
przez powiatowy sanepid (miasto i powiat
bielski) statystyki przedstawiały się następująco: najwięcej zarażonych, bo 168, to osoby
w wieku 30-35 lat, 166 osób miało 40-45 lat,
a 165 – 45-50 lat. W grupie podwyższonego ryzyka 70-75 lat odnotowano 64 zachorowania. Na Covid-19 zachorowało również 18
dzieci w wieku 0-5 lat. Częściej chorują kobiety, których zaraziło się 724 (54 proc.); w tym
samym czasie zachorowało 616 mężczyzn
(46 proc.). Najwięcej, bo 11 osób zmarło na
Covid-19 w przedziale wiekowym 80-85 lat.
Sześć zmarłych osób miało powyżej 90 lat,
dwie – 55-60 lat.
Tak było 19 października. Na 28 października na godz. 10.30 w Bielsku-Białej
i powiecie bielskim dodatni wynik Covid-19
stwierdzono już u 2.343 osób. 51 osób było hospitalizowanych, na 517 osób nałożono decyzję administracyjną o kwarantannie,
pod nadzorem epidemiologicznym przebywało 306 osób. Zmarłych było 59, wyzdrowiało
1.057 osób.
oprac. JacK
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rada miejska
sowanej w medycynie ratunkowej umożliwiającej służbom medycznym segregację rannych w wypadku masowym w zależności od stopnia obrażeń oraz rokowania – przyp. red.), wideolaryngoskop,
kardiomonitory oraz przenośne aparaty
EKG.
Wydział Polityki Społecznej koordynował działania, dzięki którym miasto
uzyskało 183.000 zł dofinansowania na
realizację zadań z projektu partnerskiego Śląskie pomaga, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach projektu w trybie nadzwyczajnym – Działania na rzecz ograniczania
skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2. Z projektu Śląskie
pomaga uzyskano: 72.000 zł na zatrudnienie opiekuna w jednym z bielskich

DPS; 84.000 zł na zakup maseczek, gogli, przyłbic, rękawiczek jednorazowych,
fartuchów ochronnych, kombinezonów,
płynów dezynfekcyjnych, środków opatrunkowych oraz innych sprzętów i materiałów niezbędnych do przeciwdziałania epidemii w czterech bielskich DPS-ach. Na zakup sprzętu służącego do
utworzeniu śluzy do placówki, do wyposażenia izolatek oraz sprzętu jednorazowego do obsługi izolatek, termometrów,
sprzętu do dekontaminacji oraz innych
sprzętów i materiałów w czterech DPS-ach wnioskowano o kwotę 206.883 zł,
udało się uzyskać 27.000 zł.
Miasto złożyło również odrębne
wnioski o dofinansowanie dla czterech
DPS-ów w łącznej wysokości 611.400
zł na realizację zadań projektu Śląskie
kadry DPS vs Covid-19, który współfi-

nansowany jest ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój. W projekcie Wsparcie
dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 chodzi o zakup komputerów, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego mającego pomóc w zdalnym nauczaniu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
Wnioskowana kwota to 432.600 zł.
Urząd Miejski wraz ze Starostwem
Powiatowym podjęły decyzję o wspólnej
organizacji wymazobusów, czyli karetek
z personelem medycznym do pobierania
próbek do badań laboratoryjnych, które
działały na ternie miasta i powiatu. Koszty transportu oraz pracy kierowców ponosiło starostwo, za pracę pielęgniarek
pobierających materiał biologiczny zapłaciło miasto (121.650 zł).

Wydział Polityki Społecznej oraz
Wydział Zarządzania Kryzysowego
UM zorganizowały transporty środków
ochrony indywidualnej i płynów dezynfekujących z rezerw rządowych. Współpracowano przy tym z bielskim Starostwem Powiatowym. Środki ochrony zostały rozdzielone między warsztaty terapii zajęciowej, świetlice socjoterapeutyczne, MOPS, Środowiskowy Dom Samopomocy Podkowa, placówki wsparcia
dziennego oraz Klub Inteligencji Katolickiej, DPS-y i Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Płyny do dezynfekcji przekazano do Żłobka Miejskiego
oraz 28 prywatnych żłobków i klubów
dziecięcych. Za pośrednictwem wydziału bielskiego UM przekazywano również
środki ochrony dla zakładów opieki zdrowotnej.
JacK

na sesji O termicznej obróbce odpadów
Firma ekspercka Sweco Consulting z Poznania podczas sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej 20 października przedstawiła rozwiązania techniczne
dla zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych, który miałby powstać w naszym mieście.
Przypominamy, że Rada Miejska na sesji 28
stycznia zobowiązała prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego do przygotowania analizy
możliwości budowy zakładu termicznej obróbki odpadów w Bielsku-Białej.
– W dochodzeniu do ostatecznej decyzji ważne są głosy nie tylko ekspertów i radnych, ale przede
wszystkim mieszkańców miasta. Dlatego uruchamiając
tę procedurę, chcemy uzyskać w pierwszej kolejności
wiedzę popartą doświadczeniami innych miast – podkreślał wtedy prezydent Jarosław Klimaszewski.
Zgodnie z tą deklaracją na sesji 20 października
zaprezentowano stanowisko ekspertów w sprawie tej
instalacji.
Jak wynika z przedstawionej na sesji Analizy wielokryterialnej instalacji termicznego przekształcania odpadów dla Aglomeracji Beskidzkiej, którą opracowała firma Sweco Consulting z Poznania, przy wyborze
najdogodniejszego miejsca do stworzenia takiej instalacji brano pod uwagę sześć lokalizacji – m.in. działkę
w pobliżu oczyszczalni ścieków w Komorowicach, teren przy składowisku odpadów komunalnych w Lipniku,
obszar w pobliżu kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach czy teren położony w Wapienicy. I ten ostatni,
zdaniem ekspertów, jest najlepszą lokalizacją dla takiej
inwestycji.
Z założeń lokalizacyjnych wynika, że teren pod
budowę zakładu termicznej obróbki odpadów musi
spełniać konkretne wymagania: działka powinna mieć
co najmniej 100 m szerokości, jej powierzchnia powinna być nie mniejsza niż 1,9 ha, ukształtowanie nieruchomości płaskie, a teren nie może być podmokły.
Z sześciu poddanych analizie lokalizacji najlepiej spełniał te kryteria teren zamkniętej ciepłowni Przedsiębiorstwa Komunalnego Therma znajdujący się przy ul ks.
Józefa Londzina w Wapienicy. To miejsce uzyskało naj-

wyższą ocenę przy uwzględnieniu m.in. takich kryteriów, jak: zgodność lokalizacji inwestycji z dokumentami planistycznymi, oddziaływanie na zabytki i krajobraz
kulturowy, dostępność transportowa, możliwość zbytu
energii elektrycznej i cieplnej oraz własność, wielkość
i ukształtowanie terenu.
Autorzy analizy podkreślali również fakt, że działka w Wapienicy jest świetne skomunikowana z gminami Aglomeracji Beskidzkiej. Jak stwierdzili w prezentacji analizy, nieruchomość nie leży w granicach ani w sąsiedztwie siedlisk przyrodniczych czy korytarzy migracyjnych, przez co potencjalne negatywne oddziaływanie na rośliny i zwierzęta uznali jako znikome. Optując
za tą lokalizacją, zwrócili uwagę na fakt, że w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się niewielka liczba terenów zabudowy mieszkaniowej – w odległości do 500 m
od tej działki mieszkają 162 osoby, 1.618 – w odległości
do 1 km oraz 8.417 – do 2 km.
Pracownicy Sweco Consulting z Poznania przypomnieli, że podstawowym celem termicznego przekształcania odpadów jest maksymalne zmniejszenie
objętości i masy odpadów oraz odzysk ciepła wydzielanego podczas spalania, a następnie przekształcenie
tego ciepła w energię użyteczną. Ewentualna inwestycja w Bielsku-Białej stanie się elektrociepłownią, dla
której paliwo będą stanowić odpady – a właściwie ich
nieprzetwarzalna frakcja. Do instalacji nie trafią odpady
niebezpieczne, np. medyczna.
W opracowaniu uwzględniono ilość odpadów wytwarzanych przez mieszkańców Aglomeracji Beskidzkiej – czyli miasto Bielsko-Biała oraz gminy z powiatów
bielskiego, żywieckiego i cieszyńskiego. Na tej podstawie przyjęto, że instalacja będzie spalać 100 tys. ton
odpadów rocznie, a jej dyspozycyjność w ciągu roku
wyniesie co najmniej 8 tys. godzin (ok. 11 miesięcy ciągłej pracy).

Co do wyboru technologii spalania, zdaniem autorów analizy, z czterech ocenianych opcji technologicznych najlepszy byłby wariant ze spalaniem odpadów
w kotle o tzw. ruszcie schodkowym.
Proponowane rozwiązania techniczno-technologiczne zapewniają ograniczenie do minimum negatywnego wpływu na środowisko przy zachowaniu restrykcyjnych norm dotyczących, przede wszystkim, emisji
do powietrza oraz emisji hałasu – czytamy w dokumencie.
Jak przekonują eksperci, rusztowe instalacje termicznego przekształcania odpadów charakteryzują
się uniwersalnością, która oznacza możliwość spalania wszystkich rodzajów odpadów w pełnym zakresie
ich wartości opałowej; ich oddziaływanie na środowisko naturalne, ludzi i zwierzęta jest niewielkie i spełnia
zaostrzone wymogi emisji do powietrza; w trakcie spalania wytwarza się relatywnie niewielka ilość popiołu
lotnego i pyłu (ok. 4 proc. masy spalanych odpadów).
Technologia ta jest bardzo dobrze zweryfikowana eksploatacyjnie, zarówno w Polsce, Europie, jak i na świecie, a jej dostawców jest wielu.
Po przedstawieniu analizy rozpoczęła się dyskusja. Radni pytali o przyjęte kryteria i metodologię badawczą, o koszty inwestycji i przewidywane zyski.
W odpowiedzi na te pytania prezydent Jarosław Klimaszewski poinformował, że do prezentacji radni otrzymają również całą Analizę Wielokryterialną, która pozwoli im na zapoznanie się ze szczegółami przygotowanej
przez ekspertów koncepcji. Prezydent poinformował,
że jest to kolejny krok zgodny z decyzjami Rady Miejskiej ze stycznia tego roku. Następnym krokiem będą
konsultacje społeczne, a po nich – jeżeli będzie taka
wola – podejmowane będą dalsze działania w tej sprawie.
Jacek Kachel
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miasto

Najlepszy kierowca MZK
Tomasz Korzeń wygrał Konkurs na Najlepszego Kierowcę
Autobusowego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej. Finał zmagań odbył się 9 października na terenie zajezdni.

Mieczysław i Władysława Byrscy z z-cą kierownika USC Anną Bielak

50 lat razem
22 października kolejny pary małżonków odebrały w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bielsku-Białej medale za 50
wspólnie przeżytych lat.
Okoliczności zewnętrzne sprawiły,
że również świętowanie jubileuszów pożycia małżeńskiego musiało zmienić formułę. Nie ma już uroczystego wspólnego spotkania w Ratuszu, tylko poszczególne pary o umówionej godzinie odbierają indywidualnie medal przyznany im
przez Prezydenta RP. Wszystko to w trosce o zdrowie jubilatów.
Urzędzie Stanu Cywilnego 22 października medale za 50-letnie pożycie
małżeńskie odebrały następujące pary: Mirosława i Henryk Ankudowiczowie, Tamara i Kazimierz Bartniccy, Genowefa i Stanisław Bąkowie, Grażyna

i Aleksander Benowie, Sylwestra i Stanisław Bindowie, Władysława i Mieczysław Byrscy, Aleksandra i Jan Fuczikowie, Grażyna i Jerzy Golasikowie, Maria i Tadeusz Gołębiowscy, Kazimiera
i Franciszek Kamińscy, Irena i Włodzimierz Piekutowscy, Danuta i Robert Polaczkowie, Anna i Stanisław Porębscy,
Maria i Janusz Szczygielscy, Ewa i Jan
Szpakowie, Krystyna i Stanisław Śliwkowie, Halina i Jan Włochowie, Danuta
i Edward Wolni. 60-lecie wspólnego życia obchodzili – Zofia i Franciszek Gandorowie oraz Emilia i Marian Tycowie. 65
lat wspólnie świętowali Olimpia i Włodzimierz Gackowie, Helena i Tadeusz Kubicowie oraz Jadwiga i Jan Wójciccy. Do
rekordzistów, którzy w tym dniu odebrali
gratulacje za 70 lat pożycia małżeńskiego, należą państwo Halina i Gustaw Lorkowie.
JacK

Waleria Madzia ma 100 lat
Mamy w Bielsku-Białej kolejną stulatkę – Walerię Madzię. W imieniu władz
samorządowych 19 października delegacja Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej złożyła jubilatce
gratulacje i życzenia.
Waleria Madzia urodziła się 17
października 1920 roku w Mazańcowi-

cach. W 1943 roku wyszła za mąż za
Wiktora Madzię, małżonkowie przeżyli wspólnie 54 lata. Jubilatka ma dwoje
dzieci, pięcioro wnucząt i siedmioro prawnucząt.
Całe swoje życie Waleria Madzia
była i jest optymistycznie nastawiona do
świata. Zajmowała się gospodarstwem,
szyciem, haftowaniem i lubiła rysować. Do dzisiaj
maluje kredkami, czyta
dużo książek i lokalną prasę. Bardzo lubi też oglądać programy podróżnicze i przyrodnicze. Czynnie uczestniczyła w wychowywaniu kolejnych pokoleń rodziny.
JacK

W bielskim MZK pracują także panie, jedna z nich na zdjęciu
W bielskim MZK Tomasz Korzeń
pracuje od 10 lat. Wyjątkowy konkurs,
który zorganizowała spółka to jeden ze
sposobów na uczczenie 125-lecia komunikacji zbiorowej w Bielsku-Białej.
W praktycznym finale w szranki
stanęło 10 kierowców. To pracownicy,
którzy najlepiej poradzili sobie w pierwszym, teoretycznym etapie. Wówczas
mieli do czynienia z pytaniami z zakresu przepisów ruchu drogowego, zasad
przewozu pasażerów czy pierwszej pomocy. 9 października ich wiedzę i umiejętności sprawdzano w praktyce. W finale kierowcy musieli zmierzyć się z 5
zadaniami. Wśród tych najbardziej widowiskowych była jazda z określoną prędkością przy zasłoniętym liczniku, zatrzymanie autobusu równo metr
przed przeszkodą czy trafienie laserem
zamontowanym na lusterku w znajdującą się na ziemi tarczę. Wykonanie oceniało jury składające się z pracowników
spółki oraz funkcjonariuszy Komendy
Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.
Najlepszy okazał się Tomasz Korzeń. Mimo dużego doświadczenia,
przyznaje, że przygotowywał się do
udziału w konkursie. Jego zdaniem,
najtrudniejsza w części praktycznej była konkurencja z pomiarem prędkości
radarem i slalom z piłką położoną na
talerzu zamontowanym z przodu autobusu.
– To umiejętności ważne w codziennej pracy. Może na co dzień nie
jeżdżę z piłką na autobusie, ale z pasażerami, więc tak samo trzeba uważać –
mówi zwycięzca. Pan Tomasz podczas

podobnego konkursu w 2012 roku zajął
trzecie miejsce.
Prezes spółki Hubert Maślanka
chce, żeby taka rywalizacja odbywała
się każdego roku.
– Staramy się przede wszystkim zwracać uwagę kierowcom na to,
że odpowiadają za bezpieczeństwo
pasażerów. Ono jest tym pierwszym,
najważniejszym elementem. Wtórna,
ale równie ważna, jest kwestia jakości
usług, które świadczymy. A konkurs ma
na celu dodatkowo zmotywować kierowców i traktujemy to jak dobrą zabawę – mówi H. Maślanka.
Kierowcy z trzech pierwszych
miejsc otrzymają odpowiednio nagrody
finansowe w wysokości 5.000 zł, 3.000
zł i 2.000 zł. Uhonorowanie zwycięzców
zaplanowano w grudniu, podczas uroczystości z okazji 125-lecia komunikacji
zbiorowej w mieście.
Miejski Zakład Komunikacyjny
w Bielsku-Białej zatrudnia w sumie 324
kierowców, w tym 4 panie. Warto dodać, że dwie z nich wzięły udział w konkursie i dostały się do finału.
– Staramy się jeździć dobrze
i bezpiecznie, dziś na placu możemy
sobie poswawolić, ale to tylko zabawa
– mówią Katarzyna Urbaniec i Bożena
Gębora, które brały udział w finale konkursu i jeżdżą w bielskim MZK ponad
rok. – To bardzo przyjemna praca i bardzo przyjemne miejsce pracy, zachęcamy do niego wszystkich chętnych – dodały panie.
oprac. ek
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tytuł Marka-Śląskie
dla bielszczan

konkurs Sukces nie zna
barier 2020
Urząd Miejski w Bielsku-Białej zaprasza
osoby z niepełnosprawnością do udziału
w konkursie Sukces nie zna barier 2020.
Celem konkursu jest promowanie postaw
osób z niepełnosprawnością, które przełamują bariery i stereotypy dotyczące niepełnosprawności
oraz mogą stać się wzorem do naśladowania dla
innych osób.
Do konkursu może zostać zgłoszona każda pełnoletnia osoba z niepełnosprawnością, której życie społeczne lub zawodowe oraz sposób radzenia sobie z niepełnosprawnością mogą stać się
wzorem do naśladowania dla innych oraz jest:
1) mieszkańcem Bielska-Białej lub
2) mieszkańcem innej gminy, pod warunkiem,
że osoba ta pracuje lub angażuje się w działalność
społeczną na terenie miasta Bielska-Białej.
Kandydata do konkursu może zgłosić osoba
fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w terminie
do 13 listopada 2020 r. do godziny 13.00.
Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się
podczas uroczystej gali, zorganizowanej w związku z obchodzonym w grudniu, Międzynarodowym
Dniem Osób Niepełnosprawnych.
Regulamin konkursu wraz z formularzem
zgłoszeniowym dostępny Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6 oraz na stronie internetowej https://bielsko-biala.pl/polityka-spoleczna – aktualności.
Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, pl. Ratuszowy 6, II piętro, pok. 223 lub 225, tel. 334971499
lub 492.

Rytex Sp. z o.o., Beskidzkie Towarzystwo
Sportowe Rekord i Kolej Linowa Szyndzielnia
zostali laureatami konkursu Marka-Śląskie.
17 października podczas gali Regionalnej
Izby Przemysłowo-Handlowej w hali Arena Gliwice po raz 11. wręczono nagrody i wyróżnienia
w konkursie Marka-Śląskie. Decyzją kapituły tego konkursu Nagrody Marka-Śląskie przyznano
w 14 kategoriach. Szczególnie cieszy nas dużo
nominacji dla podmiotów z Bielska-Białej i zwycięstwo w trzech kategoriach.
W kategorii gospodarka zwyciężył Rytex
Sp. z o.o., w kategorii sport – Beskidzkie Towarzystwo Sportowe Rekord i w kategorii turystyka
i rekreacja laury otrzymała Kolej Linowa Szyndzielnia.
Konkurs Marka-Śląskie na celu promocję
województwa śląskiego, która koncentruje się
nie tylko na jego atutach przemysłowo-gospodarczych, ale także na zjawiskach społecznych,

Teatr uczy sie być
bardziej dostępny
W Teatrze Polskim 13 października odbyło się
już drugie integracyjne szkolenie dla pracowników obsługi widzów, kasy oraz współpracujących z teatrem
wolontariuszek z Redakcji BB, zaangażowanych
w pomoc organizacyjną przy Spektaklach bez barier.
Zależy nam, żeby osoby z niepełnosprawnościami czuły się w Teatrze Polskim jak najlepiej! Dlatego szkolimy się, by podnieść kompetencje i poszerzyć wiedzę naszych pracowników w zakresie obsługi
osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, a jest to
niemała i szczególnie ważna grupa naszych widzów
– deklaruje TP na swojej stronie internetowej.
Pierwsze szkolenie odbyło się w sierpniu i dotyczyło obsługi osób z niepełnosprawnością wzroku.
Prowadzone było przez pracowniczki Stowarzyszenia

kulturalnych, politycznych czy sportowych. Uhonorowana może zostać każda osoba czy instytucja, która swoją działalnością i postępowaniem kreuje dobry wizerunek Śląska, cieszy się
uznaniem i szczególną opinią, jest ambasadorem Śląska w Polsce i na świecie.
Nagroda Marka-Śląskie jest podziękowaniem za aktywne, przedsiębiorcze oraz odpowiedzialne społecznie postępowanie, które
przyczynia się do tworzenia rozpoznawalnej
marki Śląska. Wpływa to na większą atrakcyjność inwestycyjną, konkurencyjność oraz nowe
perspektywy rozwoju naszego regionu.
Organizatorem 11. konkursu Marka-Śląskie byli – Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach oraz Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego, a współorganizatorami TVP 3 Katowice, Radio Katowice oraz Polska Dziennik Zachodni.
JacK

Dobrze z Krakowa – Paulę Cupryan i Natalię Kaczor.
Drugie szkolenie przeprowadziły Wioletta Boczar-Dominiak i Magda Brumirska-Zielińska z Fundacji Katarynka z Wrocławia.
Przedmiotem szkoleń były między innymi specyficzne potrzeby widzów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, obalanie funkcjonujących w powszechnej świadomości nieprawdziwych stereotypów na ich temat, savoir vivre w kontaktach z osobami o specjalnych potrzebach. Jednak najważniejsza
była część praktyczna każdego ze szkoleń, w której
pracownicy uczyli się m.in., jak być przewodnikiem
osoby niewidomej, poznawali podstawy Polskiego
Języka Migowego, podstawowe wyrażenia pomocne
w pracy z widzem niesłyszącym.
Projekt Spektakle bez barier – sezon 2020 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
r

Zmarł burmistrz Ustki
Jacek Graczyk
21 października dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci burmistrza Ustki Jacka Graczyka. To nadmorskie miasto jest partnerem Bielska-Białej, organizatorem imprezy Cała naprzód, czyli Ustka w Bielsku-Białej, z kolei nasze miasto co
roku nad Bałtykiem przygotowuje wydarzenie pod
hasłem Bielsko-Biała i Beskidy w Ustce. Burmistrz
Jacek Graczyk był zaprzyjaźniony z nami, często
gościł w stolicy Podbeskidzia i mile witał bielszczan
w Ustce.
Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski przesłał list z kondolencjami na ręce wiceburmistrza Ustki Bartosza Gwoździa-Sproketowskiego.
Z ogromnym żalem i smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci burmistrza Ustki, pana Jacka
Graczyka. W imieniu wszystkich bielszczan pragnę

przekazać na pana ręce wyrazy głębokiego współczucia dla rodziny i bliskich zmarłego orasz wszystkich mieszkańców Ustki. Zapewniam, że nasze myśli są teraz z Państwem. Łączymy się w bólu ze
wszystkimi opłakującymi śmierć pana burmistrza.
Jacka Graczyka zapamiętamy jako znakomitego samorządowca, dobrego człowieka i wielkiego przyjaciela Bielska-Białej – napisał prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.
r
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Szpitale walczą o ludzkie życie
Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski jest na skraju wydolności. Sytuacja epidemiczna w regionie jest trudna. Wszystkie stanowiska
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej są od wielu dni zajęte.
22 października minister zdrowia
Adam Niedzielski powiedział podczas
konferencji prasowej, że specjalistyczne
szpitale onkologiczne muszą pozostać
poza nawiasem walki z covidem. Dodał,
że to jest priorytet polityki państwa, żeby zasoby łóżek onkologicznych nie były
w żaden sposób ograniczone. Rzeczywistość, niestety, wygląda zupełnie inaczej.
Wbrew zapowiedziom ministra
zdrowia, oddziały Beskidzkiego Centrum Onkologii przeznaczone dla pacjentów onkologicznych systematycznie wypełniają się chorymi na covid, co
zupełnie dezorganizuje pracę placówki.
Sytuacja jest tym bardziej dramatyczna, że 98 osób spośród personelu medycznego BCO miało pozytywne wyniki na obecność koronawirusa w organizmie. Z tego powodu szpital jest w stanie zapewnić obsługę medyczną zaledwie jednej sali operacyjnej. Tymczasem
tylko w miniony wtorek powinno odbyć
się tam 17 zabiegów onkologicznych.
W większości przypadków ratujących
życie. Szpital pracuje resztkami sił. Bez
radykalnych decyzji ze strony rządu placówce grozi kompletny paraliż.

– Leczymy tu najcięższe przypadki niewydolności oddechowej, które występują podczas Covid-19. Mamy pacjentów z terenu całego Śląska – mówi
dr hab. n. med. Dariusz Maciejewski, ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego.
Na oddziale znajduje się 13 stanowisk wszechstronnie przygotowanych
do leczenia zakażonych.
W październiku na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego trafiło osiem wysokiej
klasy respiratorów. Obecnie na wszystkich 13 stanowiskach oddziału dostępne są respiratory, które mają niezbędne
funkcje i oprogramowanie do leczenia
wentylacyjnego każdej patologii układu
oddechowego.
W placówce wprowadzono wiele zabezpieczeń, m.in. zapory ze specjalnych tworzyw sztucznych, aby nie
dochodziło do zakażeń SARS –CoV-2
wśród personelu.
– Kilka godzin w szczelnym kombinezonie sprawia, że człowiek czuje się
niewyobrażalnie zmęczony. W tak trudnych warunkach nasza kadra lekarska
i pielęgniarska, wyszkolona na najwyż-

Izolatorium
w uzdrowisku Ustroń?
Jeden ze swoich budynków chce
udostępnić dla osób, które łagodnie
przechodzą infekcję wywołaną
SARS-CoV-2, uzdrowisko Ustroń.
To największy polski kompleks
uzdrowiskowy. Do dyspozycji
pacjentów ma być około 170 łóżek.
Uzdrowisko Ustroń jest kolejnym ośrodkiem, po nyskiej siedzibie Polsko-Amerykańskich Klinik Serca, który Grupa American Heart of Poland przekazała na potrzeby walki
z COVID-19.
Skala zachorowań w województwie śląskim przekracza obecnie 1.000 przypadków na
dobę. Zarząd Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego Ustroń chcąc wspomóc region w walce
z korona wirusem, zgłosił do Narodowego Funduszu Zdrowia deklarację otwarcia izolatorium
w Sanatorium Narcyz. W przypadku pozytywnej decyzji NFZ Uzdrowisko Ustroń we współpracy ze Szpitalem św. Elżbiety w Katowicach
będzie realizowało funkcję izolatorium.

Beskidzkie Centrum Onkologii
szym poziomie, pracuje z pełnym oddaniem i poświęceniem – podkreślił ordynator.
Dr Maciejewski, który jest również
krajowym konsultantem w dziedzinie intensywnej terapii podkreślił, że płuca pacjentów, którzy są hospitalizowani na
kierowanym przez niego oddziale, są
w niemal takim samym stopniu krytycznie uszkodzone i wykazują cechy ostrego zespołu niewydolności oddechowej.
– To, czy przeżyją, zależy od tego,
na jakim etapie rozwoju niewydolności

Izolatoria to miejsca, gdzie przebywać
mają osoby, u których stwierdzono dodatni
test COVID-19, a nie mogą poddać się izolacji
w warunkach domowych. W takich miejscach
pacjenci mają zapewnioną opiekę medyczną
oraz posiłki.
– W związku z rosnącą skalą zachorowań w województwie śląskim i zapotrzebowaniem na kolejne miejsca dla pacjentów COVID+ zdecydowaliśmy się o przekazaniu jednego budynku Uzdrowiska Ustroń, natomiast
jesteśmy przygotowani do bardzo dynamicznych reakcji i gotowi włączyć kolejne budynki
do przekształcenia jako izolatoria. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju oraz
w trosce o bezpieczeństwo pacjentów i pracowników Uzdrowiska Ustroń, od 23 października ograniczyliśmy przyjęcia w ramach lecznictwa sanatoryjnego, wyłączając budynek sanatoryjny Narcyz z użytku i przeznaczając go
całkowicie na izolatorium. W tym czasie przeprowadziliśmy dezynfekcję pomieszczeń oraz
badania wśród pracowników zgodnie z procedurami – komentuje wiceprezes Uzdrowiska
Ustroń Adam Rybicki.
źródło: APH
oprac. ek

oddechowej w przebiegu Covid-19 trafili
do szpitala – powiedział ordynator.
Wyjaśnił, jak mylne jest przeświadczenie wielu osób, że to respiratory leczą ludzi.
– Przede wszystkim chorych leczą
inni ludzie. Najwyższej klasy respiratory i pozostały wysoko specjalistyczny
sprzęt to narzędzia, które w rękach wyszkolonej kadry pomagają 24 godziny na
dobę ratować zdrowie i życie pacjentów
– powiedział Dariusz Maciejewski.
opr. JacK

zabrali nam śmigłowiec LPR
Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego nie będzie już
stacjonował w Kaniowie. Od 23 października br. maszyna z załogą
przenoszona jest do Katowic.
– Nie rozumiem, dlaczego minister zdrowia nie chce się pochylić
nad tak poważną sprawą przywrócenia tego helikoptera dla Beskidów.
Chodzi o bezpieczeństwo turystów i mieszkańców – komentuje starosta bielski Andrzej Płonka.
Tymczasowa baza LPR na terenie Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji w Kaniowie została utworzona w grudniu ubiegłego roku. Miała działać przez rok. Samorządy z południa województwa śląskiego zabiegały, aby śmigłowiec pozostał w tej lokalizacji na dłużej. Do wojewody, Ministerstwa
Zdrowia i premiera słano pisma w tej sprawie, samorządy z tego terenu podsyłały podejmowane uchwały.
– Rozmawialiśmy z byłym ministrem zdrowia i z obecnym.
Z przykrością dowiaduję się dzisiaj, że stanowisko LPR zostaje od jutra przeniesione do Katowic – mówił 22 października starosta Andrzej
Płonka. Jeszcze 21 października LPR pomagał Bielskiemu Pogotowiu
Ratunkowemu.
– Nasze karetki były obłożone liczbą chorych, których w związku z pandemią koronawirusa i sytuacją w szpitalach nie było gdzie
przekazać. I w takim czasie w takich okolicznościach dowiaduję się,
że śmigłowiec jest zabierany do Katowic – ubolewa A. Płonka.
Starosta zapowiada, że temat będzie nadal podejmowany.
źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
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bielsko-biała
Coraz wyżej
w ważnym rankingu
O cztery miejsca awansowało miasto Bielsko-Biała
w rankingu Liderzy Inwestycji Samorządowych 20172019 pisma samorządu terytorialnego Wspólnota.
W opublikowanym zestawieniu miasto znalazło się na
11. pozycji. Średnie wydatki inwestycyjne na jednego
mieszkańca we wskazanych latach wyniosły w BielskuBiałej 1.551,7967 zł.
W poprzednich rankingach, w kategorii miast na
prawach powiatu, Bielsko-Biała plasowało się odpowiednio na 15. pozycji za lata 2016-2018 i na 16. za
2015-2017.
Twórcy rankingu biorą pod uwagę całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich
trzech lat (w tym przypadku 2017-2019) przez miasta.
W ten sposób chcą uniknąć dużych, chwilowych wahań
wskaźnika będącego podstawą rankingu.
W latach 2017-2019 Bielsko-Biała realizowało
m.in. duże inwestycje drogowe, oświatowe, społeczne
i w sferze kultury – za pieniądze własne, z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. To właśnie w tym czasie rozpoczęła się trwająca do tej pory przebudowa ul.
Cieszyńskiej. Dwie inne duże, za ponad 100 mln zł, zakończone już inwestycje drogowe, to przebudowy ulic
Krakowskiej i Żywieckiej. Ich dofinansowanie z funduszy unijnych wyniosło ponad 80 mln zł. Inne inwestycje
to budowa drogi łączącej drogę ekspresową S52 (węzeł Rosta) z ul. Hałcnowską, przebudowa skrzyżowania ulic Stojałowskiego, Broniewskiego i Wyzwolenia
czy budowa ulicy Międzyrzeckiej, a także wzmocnienie i unowocześnienie oświetlenia przejść dla pieszych.

Inwestycje dotyczyły również kultury. Przebudowany został budynek Bielskiego Centrum Kultury, dzięki czemu liczba miejsc na widowni wzrosła tam z pół tysiąca do 630 oraz powstał Dom Tańca. Całkowity koszt
tej inwestycji wyniósł 21,3 mln zł. Modernizacji doczekał się także stadion miejski przy ul. Młyńskiej, gdzie
za 1,62 mln zł wymieniono murawę wraz z podbudową
boiska. W Parku Włókniarzy powstał wybieg dla psów.
W Strefie Płatnego Parkowania w centrum miasta za
kwotę 3,2 mln zł zamontowano 55 parkomatów. Rozbudowane zostały – ścieżki rowerowe Enduro Trails czy
miejska wypożyczalnia rowerów BBbike, która została
poszerzona o 12 nowych stacji.
Wśród miejskich inwestycji wyróżnić należy także
trwającą rozbudowę Beskidzkiego Centrum Onkologii
– Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II. Za 104 mln zł,
przy około 76 mln zł dofinansowania, wybudowany został nowy 5-kondygnacyjny obiekt, w którym powstanie
m.in. Zakład Terapii Izotopowej, pracownia rezonansu
magnetycznego, nowoczesne sale operacyjne i gabinety. Przy szpitalu powstaną też nowe parkingi i drogi
wewnętrzne. W Lipniku z kolei w miejscu zniszczonego
amfiteatru powstaje nowy obiekt.

Zmiany w ruchu wokół nekropolii
Jak co roku, w związku ze świętem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym
zmienia się organizacja ruchu wokół bielskich cmentarzy. Zmiany dotyczą cmentarzy
przy ulicach Grunwaldzkiej, Cmentarnej, Polnej i Karpackiej. Zmiany będą obowiązywały od 28 października od godz. 21.00 do 2 listopada br. do godz. 21.00. Aby ułatwić dotarcie do nekropolii, Komunikacja Miejska uruchomi też dodatkowe autobusy.
Przy cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na ul. Wita Stwosza – od ul. Grunwaldzkiej do ul. Piastowskiej oraz na ul.
Juliusza Kossaka – od ul. Piastowskiej do ul. Grunwaldzkiej. Dodatkowo na ul. Wita
Stwosza dopuszczony zostanie prawostronny postój przykrawężnikowy.
W dniach 31 października i 1 listopada br. godz. 8.00-18.00 uruchomione zostaną dodatkowe autobusy na wariantowej trasie przejazdu linii nr 7 kursujące w relacji
Kamienica – Osiedle Kopernika przez ul. Grunwaldzką co 30 minut. Autobusy będą
obsługiwały przystanek Grunwaldzka Szpital – niedaleko głównego wejścia.
Przy cmentarzu przy ul. Cmentarnej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy na ul. Akademii Umiejętności – od ul. Cmentarnej do ul. Gabrieli Zapolskiej.
Obustronny zakaz zatrzymywania się na odcinku od wjazdu na parking przy cmentarzu do posesji nr 66 będzie obowiązywał natomiast przy cmentarzu przy ul. Polnej.
Przy cmentarzu komunalnym przy ul. Karpackiej wprowadzony zostanie zakaz

Miasto realizuje też duże inwestycje oświatowe.
Jedną z nich jest oddany ostatnio do użytku po modernizacji basen w Zespole Szkół Ogólnokształcących
przy ul. Sterniczej 4 na osiedlu Beskidzkim. Inwestycja
kosztowała 7,6 mln zł. Inna duża inwestycja oświatowa
to budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej
nr 31 w Starym Bielsku. Miasto utworzyło też Szkołę
Podstawową nr 30 w Komorowicach, zmodernizowało
siedzibę Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, przy Szkole Podstawowej nr 31 powstało miasteczko ruchu drogowego. Szereg placówek
doczekało się termomodernizacji; w sumie w mieście
po termomodernizacji jest już więcej niż połowa budynków oświatowych.
Zmienia się również komunikacja miejska. Miasto wprowadziło bezpłatne przejazdy dla dzieci do 7
lat i seniorów od 65. roku życia, a sam Miejski Zakład
Komunikacyjny jest poddawany procesowi restrukturyzacji. Miasto inwestuje również w ekologię, realizując
miejski program wymiany starych źródeł ogrzewania
na ekologiczne rozwiązania grzewcze. W Bielsku Białej pojawiły się też eko-słupki, które pokazują aktualny
stan powietrza.
ek

ruchu na ul. Łuczników – z wyjątkiem mieszkańców, zakaz ruchu – bez wyjątków –
na ul. Karpackiej bocznej, byłej ul. Łamanej oraz zakaz zatrzymywania się po prawej
stronie ul. Działowej.
Na parkingach przy cmentarzu będzie obowiązywał jednokierunkowy ruch
okrężny. Wjazd na parkingi z ul. Karpackiej będzie odbywał się wyłącznie na zasadzie skrętu w prawo – od centrum miasta, natomiast od Kamienicy będzie obowiązywał zakaz skrętu w lewo. Kierowcy nie będą mogli skorzystać z postoju na placu
przed cmentarzem.
W dniach 31 października i 1 listopada br. autobusy linii nr 7 zostaną skrócone
do relacji Kamienica – Wapienica Dzwonkowa. W godzinach 8.00-18.00 uruchomione zostaną dodatkowe autobusy na podstawowej trasie przejazdu linii nr 7, kursujące
w relacji Kamienica – Wapienica Dzwonkowa co 30 minut. Dodatkowo w godzinach
8.00-18.00 uruchomione zostaną dodatkowe autobusy na wariantowej trasie linii nr
7 kursujące w relacji Kamienica – os. Kopernika przez ul. Grunwaldzką co 30 minut.
Od 30 października rano do 2 listopada wieczorem będzie działał dodatkowy
przystanek przy ul. Karpackiej na wysokości cmentarza – w kierunku Kamienicy.
Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych przewidziane są na górnym
parkingu wzdłuż ogrodzenia cmentarza w Kamienicy – istniejące 5 stanowisk, na parkingu przy drodze dojazdowej do budynku administracyjnego Zieleni Miejskiej oraz
na dalszym odcinku tej drogi – istniejące miejsca postojowe.
oprac. ek
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Przejście na osiedlu Karpackim
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zakończył remont przejścia podziemnego pod al. gen. Władysława Andersa, łączącego podzielone tą aleją
części osiedla Karpackiego.
Przejście podziemne pod al. gen.
Władysława Andersa wybudowane zostało w 1994 roku według powszechnie stosowanych wówczas technologii
oraz standardów wykończenia. Obecnie, z uwagi na upływ czasu, zużycie
elementów obiektu, w tym elementów
wyposażenia, oraz widoczne niszczenie przez wandali Miejski Zarząd Dróg
zdecydował o przeprowadzeniu remontu obiektu. Wyremontowano konstrukcję
przejścia, jego wyposażenie i oświetlenie. W obiekcie zamontowano system
monitorowania wizyjnego.
Prace objęły naprawę posadzki
i schodów, uzupełnienie odwodnienia,
renowację ścian – w tym usunięcie licznych warstw graffiti, wykonanie nowych
tynków i zabezpieczenie ścian w systemie antygraffiti. Wszystkie balustrady
przejścia zostały dostosowane w zakresie wysokości do obowiązujących przepisów i zabezpieczone antykorozyjnie.
Istniejące dotąd oświetlenie, nieodpowiadające aktualnym wymogom, zo-

stało wymienione na oprawy LED-owe.
W efekcie obiekt jest lepiej doświetlony, bezpieczniejsze i bardziej przyjazny
użytkownikom.
Remont przejścia trwał od lipca do
października 2020 r., kosztował 240.000
zł. Z jego efektów szczególnie ucieszył
się radny Rady Miejskiej Bielska-Białej
Roman Matyja.
– Moje długotrwałe starania dotyczące remontu przejścia podziemnego na osiedlu Karpackim odniosły skutek. Miejski Zarząd Dróg przeprowadził

prace polegające na wykonaniu nowych
tynków i pomalowaniu ścian i sufitu, specjalnymi farbami antygraffiti. W przejściu
zamontowano nowe oświetlenie liniowe,
które nareszcie spełnia swoją funkcję.
Przed wejściem po obu stronach, oraz
w samym przejściu zamontowano 3 kamery monitoringu miejskiego. Teraz jest
estetycznie i bezpiecznie – mówi Roman
Matyja, zwracając się do wszystkich
z apelem: – Proszę nie niszczyć i nie
malować ścian. Dbajmy o nasze wspólne mienie.
JacK

Rozbudowa
ul. Lipnickiej
Do końca listopada prowadzone
będą prace nad przedłużeniem ul. Lipnickiej, połączeniem ul. Nowopolnej
z ul. Lipnicką. 28 października została
wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na ul. Lipnickiej polegająca na
częściowym zamknięciu prawego pasa
w kierunku ul. Krzyżowej (na wysokości
posesji 258). Objazd do ul. Krzyżowej
poprowadzony zostanie ul. Nowopolną
oraz nowym odcinkiem ul. Lipnickiej.
opr. JacK

Kolejny Elektryk w mzk
Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej testuje
kolejny autobus elektryczny. To Solaris Urbino 12, który przez
blisko dwa tygodnie będzie poruszał się na liniach komunikacyjnych numer 6, 7, 8, 12, 21 oraz 28. Autobus wyposażony
jest w baterie 240 kWh, podzielone na 6 pakietów – znajdują
się one z tyłu autobusu i na dachu. Ładowanie może odbywać
się standardowo przez gniazdo plug-in lub przez pantograf.
W solarisie zastosowano nowatorskie siedzenia oraz poręcze wykonane ze specjalnego stopu miedzi. Dzięki temu po-

wierzchnie, których dotykają setki pasażerów, mają właściwości antybakteryjne, antywirusowe i antygrzybiczne.
Ciekawym, rzadko spotykanym dotąd w Polsce rozwiązaniem, jest umiejscowienie siedzeń naprzeciwko drugich
drzwi i przeniesienie miejsca dla osób na wózkach inwalidzkich oraz pasażerów z wózkami dziecięcymi z prawej strony
drugich drzwi.
Jest to już czwarty ekologiczny pojazd testowany przez
bielski Miejski Zakład Komunikacyjny. W przyszłości te doświadczenia pozwolą firmie podjąć decyzje dotyczące wymiany części floty.
opr. JacK

Łatwiej kupić bilet
autobusowy
Kartą lub telefonem można płacić
we wszystkich punktach sprzedaży biletów prowadzonych przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej.
Mowa o placówkach przy ulicach Sukienniczej 3, Piastowskiej (obok przejścia podziemnego), w budynku Urzędu
Miejskiego przy placu Ratuszowym 6
oraz w siedzibie MZK przy ul. Długiej
50.
– Wielu pasażerów czekało na
tę możliwość. Dostawaliśmy takie sygnały, dlatego zdecydowaliśmy się
na wprowadzenie płatności kartą. To
nie tylko kwestia komfortu, ale teraz,
w czasie epidemii, także bezpieczeństwa – mówi kierownik Działu Kas Biletowych w bielskim MZK Mariola Duda.

Gdzie kupisz bilet?

Ponad 100 punktów handlowo-usługowych, 23 biletomaty i 4 punkty kasowe – zostały oznaczone na interaktywnej mapie sieci dystrybucyjnej
biletów autobusowych Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej i gminach ościennych.
Mapa powstała po to, aby ułatwić
zakup biletów w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i związanym
z tym brakiem możliwości sprzedaży
biletów u kierowców. Aby sprawdzić,
gdzie kupimy bilet autobusowy bielskiego MZK, wystarczy wejść na stronę internetową www.google.com/maps/
Pod podanym linkiem znajdziemy
mapę, a na niej całą sieć dystrybucji biletów – zarówno w Bielsku-Białej, jak
i ościennych gminach.

Bilet w telefonie

Papierowe bilety MZK to nie jedyna opcja. Podróżni mogą także skorzystać z bezpłatnych aplikacji na smartfony – SkyCash czy moBILET. Umożliwiają one zakupy w dowolnym miejscu
i czasie. Ceny biletów są takie same,
jak ich papierowych odpowiedników.
– Z miesiąca na miesiąc widzimy,
że coraz więcej osób korzysta z tych
aplikacji. To łatwe i wygodne, bo pasażer ma kiosk w swoim telefonie i może kupić wybrany rodzaj biletu – dodaje Duda.
Bilety mozna kupować także poprzez platformy bankowe: PKO Bank
Polski, Santander Bank Polska, Millennium Bank oraz BNP Paribas
źródło: MZK Bielsko-Biała
oprac. ek

ms.bielsko-biala.pl

11

W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/ NR 22/464 30.10.2020

miasto
zdjęcia: DK im. W. Kubisz

Mozaika BB – czyli o tym,
co nas łączy
24 października br. w Domu Kultury im. Wiktorii
Kubisz odbył się koncert oktetu wiolonczel Narodowej
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.
Artyści jednej z najlepszych w orkiestr w Polsce na finał realizowanego przez Kubiszówkę projektu Mozaika

BB – nasz świat wartości brawurowo wykonali mozaikę
utworów klasycznych i filmowych.
Koncert uświetniający finał projektu Mozaika BB –
nasz świat wartości został poprzedzony krótką relacją
filmową z przeprowadzonych działań. Na ekranie zobaczyliśmy debatę na temat wartości łączących mieszkańców miasta (jedną z nich jest m.in. dziedzictwo Studia Filmów Rysunkowych), warsztaty mozaiki oraz jej
montaż na murze za budynkiem Kubiszówki.

– Stworzone w ramach projektu dzieło opowiada
o współpracy, wolności, tolerancji i szacunku. O tym,
co w człowieku najlepsze i najpiękniejsze, opowiedzieli też, wykorzystując magię muzyki, występujący tego
wieczoru na scenie Kubiszówki artyści – mówi kierownik Kubiszówki Iwona Kusak.
Projekt Mozaika BB – nasz świat wartości został
zrealizowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje.
r

Lipa’2020: czasy są chyba mało poetyckie...
23 października oficjalnie ogłoszono wyniki 24. Ogólnopolskiego i 38. Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości
Literackiej Lipa’2020. Ze względu na pandemię nie było spotkania laureatów, wręczenia nagród i warsztatów, a jedynie podsumowanie
konkursu na stronie organizatora konkursu – Spółdzielczego Centrum Kultury Best.
Siła wyższa utrudniła nam normalną formę komunikacji. Pozostało nam
tylko zamieścić na stronie internetowej
podsumowania jurorów konkursu i zaprosić was do indywidualnych spotkań
z jurorami na Facebooku, które będą
namiastką warsztatów. Ogromnie żałujemy, że nie poznamy was osobiście,
że nie będziemy z wami wspólnie przeżywać tych radosnych chwil – napisała do Lipowiczów szefowa Bestu Irena
Edelman.
W 24. Ogólnopolskim i 38. Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej wzięło udział 290 autorów z całej Polski, którzy nadesłali 745 utworów. 181 uczniów
szkół podstawowych przesłało 441
utworów, 109 uczniów szkół średnich
zaprezentowało 304 prace.
W tym roku było mniej poezji niż
zwykle. Czasy są chyba mało poetyckie. Poza tym wszyscy piszemy obecnie bardzo wiele prozy na komputerze,
w smartfonach. Zwięzłości uczą nas
esemesy. Można pomyśleć, że to powszechne wielkie pisanie jakoś będzie
się przekładać na twórczość literacką.
Czy na pewno? Wszyscy fotografują te-

raz komórkami, ale chyba nie przekłada
się to na fotografię artystyczną. Liczy się
w sztuce jak zawsze talent, a talentów
jak co roku nie brakuje, co widać w przysyłanych do nas pracach. Za talentem
musi jednak zawsze podążać praca, by
talent mógł się rozwinąć. Namawiam jak
zawsze wszystkich do pisania nie tylko na nasz konkurs, ale też ostrzegam.
Z pisania trudno jest wyżyć, na pisanie
za łatwo umrzeć. Warto mieć jakiś konkretny zawód, a pisać przy okazji. Pisać
mimo wszystko, dla siebie, dla polskiego języka, dla świata, dla Boga, jeśli ktoś
w niego wierzy – napisał przewodniczący jury konkursu Tomasz Jastrun.
Po zapoznaniu się z wszystkimi utworami jury w znanym od lat stałym składzie – poeci Tomasz Jastrun,
Jan Picheta, Juliusz Wątroba oraz Irena
Edelman (sekretarz) – postanowiło uhonorować drukiem w Lipowym almanachu tradycyjnie teksty 100 autorów, którzy wyróżnili się świeżością odbioru rzeczywistości – zwłaszcza w poezji, solidnym – jak na młodych twórców – warsztatem literackim lub nawet ujawnieniem
własnej wizji świata przedstawionego
w utworze.

Szklani ludzie
codziennie widuję
tylu szklanych ludzi
żyją obok mnie
oplatając się
szklaną ciszą
chyba tylko ja
słyszę ich wołanie
mimo to nie podchodzę
z obawy
że ich roztrzaskam
Ada Galant, uczennica II kl. LO
w Lublinie
Zadajecie sobie, i nam jurorom także, dręczące pytanie: jak pisać? Łatwo
pytać, trudniej odpowiedzieć, a jeszcze
trudniej, już praktycznie, tworzyć. Bo tak
naprawdę nie ma szkół kształcących literatów. Bo poeta czy prozaik rodzi się

sam z siebie, a już kwestią talentu jest
to, czy będzie rzeczywiście kimś wyjątkowym – podkreślał Juliusz Wątroba.
Jury w swojej ocenie wyraziło zadowolenie z powodu szybkiej, a czasem
nawet błyskotliwej reakcji wielu młodych
autorów na wydarzenia współczesności
(pandemiczna aberracja życia społecznego).
Gimnazjaliści stanowili dotąd większość uczestników Lipy. Wraz z upadkiem gimnazjów w Polsce diametralnie
zmniejszyła się liczba tekstów nadsyłanych na nasz przegląd. Teraz jest ich
około 700, podczas gdy w poprzednich
latach bywało 1500-2000. Na mniejszą liczbę Lipowiczów wpłynęła także
pandemia, podczas której uczniowie –
w pewnej mierze – utracili kontakt z nauczycielami i przede wszystkim ze szkołą. Na szczęście mniejsza liczba tekstów
nie wiąże się z obniżką poziomu literackiego. Jakość jest podobna, a może
w kilku przypadkach nawet wyższa! –
ocenił Jan Picheta.
Laureatom gratulujemy, a szczegółowa lista nagrodzonych dostępna
jest na stronie internetowej klubu BEST
www.sckbest.pl/
JacK
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Pomogą przyszłym
przedsiębiorcom
Szkolenie w formie webinarium Jak przygotować
wniosek o dotację / pożyczkę na start organizuje Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej. Webinarium adresowane jest do osób zainteresowanych pozyskaniem wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej, przygotowujących się do
złożenia stosownych wniosków.
Szkolenie odbędzie się 12 listopada br. w godzinach 9.00-14.00 w formie on-line. Prowadzący je skupią się na omówieniu możliwości pozyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej –
środków Powiatowych Urzędów Pracy, operatorów wybieranych w ramach działań konkursowych (1.2.1 PO-

Dla podnoszenia
kwalifikacji
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zaprasza na webinarium pod hasłem Fundusze europejskie na podnoszenie kwalifikacji dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców i ich pracowników.
Webinarium (rodzaj internetowego
seminarium prowadzonego i realizowanego za pomocą technologii sieciowej –
przyp. red) jest przeznaczone dla osób
zainteresowanych uzyskaniem wsparcia z Funduszy Europejskich na podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez
udział w kursach, stażach i praktykach,
czy wsparciem szkoleniowym w ramach usług rozwojowych skierowanych
do przedsiębiorców i ich pracowników.
Spotkanie on-line odbędzie się 3 listopada w godzi. 10.00-11.30. Udział w webinarium jest bezpłatny.
Rekrutacja trwa do 2 listopada
2020 r. do godz. 15.00. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
i przesłanie go na adres mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl
Warunkiem uczestnictwa będzie
otrzymanie potwierdzenia zakwalifikowania się na webinarium drogą mailową. Link do webinarium zostanie wysłany w odrębnej wiadomości najpóźniej
w dniu wydarzenia, to jest 3 listopada
2020 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę
miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej, tel.
500161150, lpibielsko@bcp.org.pl
opr. JacK

WER, 7.3.3 RPO WSL) czy pożyczek na rozpoczęcie
działalności gospodarczej. Omówiona zostanie również
dokumentacja związana z pozyskiwaniem środków na
rozpoczęcie działalności gospodarczej – regulamin,
karta oceny wniosków.
Prowadzący krok po kroku omówią także przykładowy wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej – jego zawartość merytoryczną, wniosek o dofinansowanie: przedmiot działalności,
motywację i doświadczenie zawodowe, posiadany potencjał do rozpoczęcia działalności gospodarczej, plan
marketingowy (opis produktów, dostawców, odbiorców,
konkurentów), plan finansowy działalności (niezbędne
nakłady), analizę finansową przychodów i kosztów prowadzonej działalności, analizę SWOT, wymagane załączniki.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu po-

Konkurs PFRON dla
organizacji pozarządowych
Do 6 listopada organizacje pozarządowe mogą
wnioskować o środki w ramach konkursu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pokonamy bariery. Pieniądze zostaną przekazane m.in. na
funkcjonowanie placówek i aktywizację zawodową. Na te
działania PFRON chce przeznaczyć 100 mln zł.
Konkurs jest podzielony na sześć kierunków pomocy: wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy,
zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych,
wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych
dziedzinach życia, zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji, poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób oraz upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności.

praca w synergii
Osób do pracy szuka spółdzielnia socjalna Synergia
w Bielsku-Białej. Aby skorzystać z oferty, należy być zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy lub być podopiecznym jednostek pomocowych – mieć zaświadczenie
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej o korzystaniu z pomocy.
– Szukamy pracowników gospodarczych i osób, które będą sprzątały w Ratuszu i w Teatrze Lalek Banialuka oraz osób do koszenia terenów zielonych dla Wydziału
Gospodarki Miejskiej – mówi prezes spółdzielni socjalnej
Synergia Paweł Tomiczek. – Cały czas mamy rotację pracowników, dlatego naprawdę potrzebujemy wielu rąk do
pracy – dodaje.
Spółdzielnia socjalna Synergia została stworzona
dzięki partnerstwu samorządów Bielska-Białej i Kóz. Jest
podmiotem ekonomii społecznej. Powstała po to, by reintegrować rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, głównie bezrobotnych i niepełnosprawnych, poprzez aktywizację zawodową i tworzenie miejsc pracy dla
tych, którzy z różnych przyczyn nie mogą jej znaleźć na
wolnym rynku. Zatrudnienie w ramach spółdzielni znaleźli
podopieczni różnych jednostek pomocowych z terenu mia-

winny wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go
na adres mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl
Formularz jest dostępny na stronie internetowej
www.bcp.org.pl/
Rekrutacja trwa do 10 listopada br. (do godziny 15.00). Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia zakwalifikowania się na webinarium
drogą mailowa. Link do webinarium zostanie wysłany
w odrębnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia,
tj. 12 listopada br. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc
o udziale w webinarium decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich pod nr tel. 500161150 i 334960201 oraz adresem e-mail: lpibielsko@bcp.org.pl
oprac. ek

Aż 67 mln zł ma trafić do organizacji, które zajmują się zwiększaniem samodzielności osób z niepełnosprawnością poprzez prowadzenie rehabilitacji w placówce (w trybie ciągłym) lub poza nią (w formie m.in.
szkoleń, kursów, warsztatów, grupowych i indywidualnych zajęć czy usług wspierających). To też treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny
i projekty, w których zaplanowane zostanie wsparcie polegające na przeciwdziałaniu skutkom wywołanym przez
pandemię koronawirusa.
Drugim pod względem nakładów kierunkiem pomocy jest aktywizacja zawodowa, na którą PFRON chce
przeznaczyć 14 mln zł. Co warte podkreślenia, przy ocenianiu rezultatów tej części konkursów będzie brane pod
uwagę to, ilu osobom udało się pomóc znaleźć zatrudnienie.
Szczegóły konkursu można znaleźć na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl
źródło: http://www.niepelnosprawni.pl/ oprac. ek
sta oraz osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Bielsku-Białej.
W strukturach spółdzielni utworzono dwie grupy pracowników. Pierwsza zajmuje się sprzątaniem pomieszczeń; pomagała m.in. w sprzątaniu poremontowym willi Sixta. Druga grupa zajmuje się porządkowaniem miejskich
terenów zielonych oraz utrzymaniem czystości na całej
długości ul. 11 Listopada i ulic do niej przyległych.
Aby aplikować o pracę pod skrzydłami Synergii, należy wysłać swój życiorys na adres: 1spoldzielniasynergia@
gmail.com lub przynieść go do siedziby ZIAD-u, gdzie
spółdzielnia ma swoje biuro –aleja Armii Krajowej 220, pawilon 2B w godz. 11.00-14.00.
ek
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ratusz ogłasza
sprzedaż
Na podstawie art. 11, art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1 i 2, art.
35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 oraz art. 40 ust.
1 pkt 2, ust. 2a, ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65
ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy, przeznaczonej zgodnie z uchwałą nr XXI/545/2020 Rady Miejskiej z 25 sierpnia 2020 r. oraz zarządzeniem nr ON.0050.1367.2020.NR
prezydenta Bielska-Białej z 24 września 2020 r. do sprzedaży w formie przetargu pisemnego ograniczonego skierowanego do właścicieli nieruchomości przylegających do
ww. nieruchomości.
położenie: ul. Przepiórek, obręb Straconka
oznaczenie: dz. 720/1, KW BB1B/00061816/5
powierzchnia: 32 m2
cena nieruchomości: 7.200,00 zł
cena obowiązuje do 27 listopada 2020 r.
Nieruchomość sprzedana zostanie na podstawie art. 37
ust. 1, art. 40 ust. 1 ww. ustawy, tj. w drodze przetargu
pisemnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości
przyległych, oznaczonych jako działki: 881/1 i 3220/6 oraz
719/3, z przeznaczeniem na poprawę ich warunków zagospodarowania.
Nieruchomość zlokalizowana jest w terenie, dla którego
brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie przystąpiono także do jego
opracowania. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej dz. 720/1 znajduje się w obszarze oznaczonym
symbolem MN, tj. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka stanowi wąski pas gruntu w kształcie prostokąta, z uwagi na powierzchnię oraz wymiary nie jest możliwa do samodzielnego zagospodarowania, natomiast może poprawić warunki zagospodarowania dwóch nieruchomości przyległych.
Sprzedaż nieruchomości zostanie zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.
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 przysługujące im prawo pierwszeństwa nabycia lokalu i udziału
w gruncie
1. zgodnie z zarządzeniem ON.0050.1008.2020.NR z 31
marca 2020 r.
położenie: ul. Tadeusza Rychlińskiego 30 obręb Lipnik,
lokal mieszkalny nr 25
oznaczenie: udział 26/1000 części w dz. 6344, KW
BB1B/00043209/5
powierzchnia: 47,45 m2
jednostka w planie zagosp. przestrz.: zgodnie ze Studium
UiKZP – jednostka S
cena nieruchomości: cena lokalu: 204.035,00 zł, udział
w gruncie: 6.000,00 zł
cena obowiązuje do
Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
2. zgodnie z zarządzeniem ON.0050.1006.2020.NR z 31
marca 2020 r.

położenie: ul. Wiśniowa 12 obręb Aleksandrowice, lokal mieszkalny nr 48
oznaczenie: udział 22/1000 części w dz.1220, KW
BB1B/00056442/4
powierzchnia: 54,13 m2
jednostka w planie zagosp. przestrz.: zgodnie ze Studium
UiKZP – jednostka MW
cena lokalu: 227.346,00 zł, udział w gruncie: 1.909,00 zł
cena obowiązuje do
Lokal zostanie sprzedany na rzecz najemcy wraz z udziałem w gruncie z zastosowaniem bonifikaty w wysokości 70
proc. ceny zgodnie z uchwałą nr XL/794/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 17 kwietnia 2018 r.
Sprzedaż nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 ust.
1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 65 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o nieruchomości gminnej, przeznaczonej zgodnie z zarządzeniem nr ON.0050.1202.2020.NR prezydenta Bielska-Białej z 15 lipca 2020 roku do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej.
położenie: ul. Olszowa, obręb Aleksandrowice
oznaczenie: dz. 379/197 KW BB1B/00061730/8
powierzchnia: 25 m2
przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej –
działki 379/4 pow. 710 m2
cena nieruchomości: 7.655,00 zł
cena obowiązuje do 1 grudnia 2020 r.
Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nie zostały dla niej wydane również decyzje
o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej działka 379/197 zlokalizowana jest w obszarze
oznaczonym symbolem MN, tj. zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna. Ww. działka znajduje się wewnątrz ogrodzenia uzupełnianej nieruchomości.
Sprzedaż nieruchomości zostanie zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9
ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(tekst jedn. Dz. U. 2020 r., poz. 106 ze zm.).
Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo
w nabyciu ww. nieruchomości za podane wyżej ceny, jeżeli stosownie do przepisów ww. ustawy złożą wnioski w terminie 6 tygodni 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 nieruchomości do zbycia.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesanta UM, pl. Ratuszowy 6, stanowisko nr 4.

Dzierżawa
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2020
r., poz. 65 zm.) – podaję do publicznej wiadomości wykaz
nieruchomości gminnych, przeznaczonych do oddania
w dzierżawę zgodnie z zarządzeniami prezydenta miasta

1. nr ON.0050.1564.2012.MGR z 29 czerwca 2012 r.,
zmienione zarządzeniem nr ON.0050.1389.2020.NR z 1
października 2020 r. – dzierżawa na czas nieoznaczony
nieruchomości przy ul. Leszczyńskiej obręb Lipnik – do
wykorzystania z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne –
na rzecz osób fizycznych.
oznaczenie: cz. dz. 168/1 KW BB1B/00056424/2
powierzchnia: 1305 m2
czynsz: 1.305,00 zł rocznie + VAT (stawka może ulec aktualizacji)
nieruchomość niezabudowana, teren objęty planem zagospodarowania przestrzennego – uchwała RM nr
XL/945/2009 z 7 kwietnia 2009 r., w jednostce 102-ZP-09
– teren zieleni parkowej, park rzeczny
2. nr ON.0050.1395.2020.NR z 12 października 2020 r. –
dzierżawa na czas oznaczony trzech lat nieruchomosci
przy ul. Władysława Nehrebeckiego obręb Kamienica
– do wykorzystania na dojście i dojazd do budynku mieszkalnego – na rzecz osób fizycznych.
oznaczenie: dz. 440/4, dz. 440/5, KW BB1B/000603010/9
powierzchnia: 50 m2, 58 m2
czynsz: 162,00 zł rocznie + VAT (stawka może ulec aktualizacji)
nieruchomość niezabudowana, objęta planem zagospodarowania przestrzennego, położona w jednostce MN (zabudowa mieszkaniowa)
3. nr ON.0050.1396.2020.NR z 12 października 2020 r. –
dzierżawa na czas oznaczony jednego roku nieruchomości przy ul. Zuchów obręb Stare Bielsko – do wykorzystania na dojście i dojazd do budynku mieszkalnego, teren
zielony wokół budynku mieszkalnego poza ogrodzeniem –
na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: dz. 3382/4 KW BB1B/000600379/2
powierzchnia: 45 m2, 196 m2
czynsz: 67,50 zł rocznie + VAT, 35,28 zł rocznie + VAT
(stawka może ulec aktualizacji)
nieruchomość niezabudowana, objęta planem zagospodarowania przestrzennego, położona w jednostce MN (zabudowa mieszkaniowa)
4. nr ON.0050.1411.2020.NR z 15 października 2020 r. –
dzierżawa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul.
Kazimierza Brodzińskiego obręb Aleksandrowice – do
wykorzystania na tereny rekreacyjne – na rzecz osób fizycznych.
oznaczenie: cz. dz. 559/4 KW BB1B/00061730/8
powierzchnia: 412 m2
czynsz: 412,00 zł miesięczni e+ VAT + opłata zagospodarowanie odpadami komunalnymi (stawka może ulec aktualizacji)
nieruchomość niezabudowana, objęta planem zagospodarowania przestrzennego – w jednostce Z (zieleń)
4. nr ON.0050.1412.2020.NR z 15 października 2020 r. –
dzierżawa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul.
Juliusza Słowackiego obręb Stare Bielsko – do wykorzystania na ogródek przydomowy – na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: dz. 1, KW BB1B/00060379/2
powierzchnia: 483 m2
czynsz: 24,15 zł miesięczni e+ VAT (stawka może ulec aktualizacji)
nieruchomość niezabudowana, nieobjęta planem zagospodarowania przestrzennego, w obszarze S (śródmieście)
q
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miasto

Psychiatria w czasie pandemii
O tym, jak pracują placówki zdrowia psychicznego w czasie pandemii, o reakcji ich pacjentów na sytuację, o wynikających z pandemicznego kryzysu problemach psychicznych pisze lekarz psychiatra Sławomir Danecki,
W 2020 roku ludzkość spotkała się z czymś, czego większość z nas nie spodziewała się nigdy doświadczyć. Co najwyżej znaliśmy to z filmów fantastyczno-naukowych i gdy z końcem 2019 roku docierały do nas
pierwsze sygnały z Chin o nowej chorobie, nikt nie wierzył, że może ona tak szybko dotyczyć całej ludzkości.
Pandemia koronawirusa zaskoczyła i dotknęła
bezpośrednio lub pośrednio prawie wszystkich ludzi –
niezależnie od pozycji społecznej, zawodowej czy materialnej. Nagle w marcu cały świat prawie się zatrzymał z powodu lockdownu. Personel medyczny i pacjenci nie pozostali tutaj wyjątkiem. Praktycznie w jeden
tydzień zamknięto większość przychodni i gabinetów
specjalistycznych, odwołano planowe zabiegi, lekarze
rodzinni przyjmowali w większości on-line – bez osobistej wizyty pacjenta.
To wszystko dotyczyło również leczenia psychiatrycznego w Polsce. Poradnie zdrowia psychicznego, poradnie leczenia uzależnień zaczęły działać
niemal w 100 procentach zdalnie. Oddziały psychiatryczne ograniczyły przyjęcia do przypadków pilnych,
bezwzględnie wymagających leczenia szpitalnego.
Wszystko to wpłynęło na pacjentach psychiatrycznych.
Dostęp do leczenia nagle stał się bardziej utrudniony
niż zwykle, ale nie niemożliwy. Pandemia spowodowała szybki rozwój, w pewnym sensie, nowego sposobu
działania placówek medycznych – telemedycyny. Nagle
lekarze zaczęli udzielać w większości porad przez telefon, wideotelefon, komunikatory internetowe itd. Przed
pandemią też tak postępowano, ale były to przypadki
bardzo sporadyczne. W sytuacji pandemii teleporada
stała się preferowaną formą wizyty, niemal standardem
postępowania w ambulatoryjnym lecznictwie psychiatrycznym.
Jestem lekarzem psychiatrą pracującym w lecznictwie ambulatoryjnym. W marcu stanąłem przed pytaniem, czy zamknąć gabinet, czyli odwołać lub/i przesunąć zaplanowane wizyty. Nie zrobiłem tego. Doszedłem do wniosku, że mimo zagrożenia epidemiologicznego muszę pracować nadal, ale na innych zasadach.
Dałem pacjentom możliwość podjęcia decyzji, w jakiej
formie potrzebują porady. Nadal mogli przyjść do gabinetu pod warunkiem zachowania reżimu sanitarnego, mogli skorzystać z teleporady lub przesunąć wizytę.
W pierwszych dniach pandemii rzeczywiście
większość prosiła o teleporady, ale w kolejnych tygodniach sytuacja szybko się zmieniła. Większość pacjentów wolała przyjść do gabinetu i osobiście porozmawiać z lekarzem. Pojedyncze osoby przesunęły
wizytę. Ja też przekonałem się, że praca przez telefon jest o wiele trudniejsza niż się wydaje. Zajmowała więcej czasu i była bardziej męcząca niż przyjmowanie w gabinecie. Po jakimś czasie sytuacja się unormowała.
Potrzebne było wprowadzenie pewnych zasad
dotyczących wizyt on-line. Ta forma pomocy jest moż-

liwa tylko dla pewnej grupy pacjentów. Powinni to być
chorzy:
1. znani lekarzowi – czyli on-line można realizować wizyty kolejne,
2. pacjenci z lżejszymi postaciami choroby lub zaburzeń psychicznych – w przypadku cięższych jest to
możliwe, ale przy bardzo dobrej współpracy rodziny lub
opiekuna chorego, nie może to być jedyna forma leczenia – wcześniej czy później pacjent musi przyjść osobiście.
Pacjenci zgłaszający się po raz pierwszy mogą
być przyjęci on-line tylko w sytuacji naglącej uniemożliwiającej kontakt z lekarzem – tutaj kolejna wizyta powinna być bezpośrednia i jak najszybsza.
W przypadku pozostałych pacjentów w zasadzie
konieczna jest wizyta w gabinecie. Wyjątkiem mogą
być chorzy pozostający pod stałym nadzorem lekarzy
innych specjalności. Po wprowadzeniu powyższych zasad obecnie większość gabinetów i poradni psychiatrycznych i psychologicznych działa podobnie.
Poradnie zdrowia psychicznego i poradnie leczenia uzależnień – poza udzielaniem teleporad – w większości wróciły do normalnej pracy. Wszędzie obowiązuje nadal reżim sanitarny, czyli głównie noszenie maseczek, mycie i odkażanie rąk, utrzymywanie dystansu społecznego. W rejestracji spotkamy się dodatkowo
z koniecznością udzielenia wywiadu epidemiologicznego składającego się z kilku prostych pytań dotyczących
potencjalnych kontaktów z osobami zarażonymi.
W przebiegu pandemii obserwujemy stopniowo
ogólny wzrost liczby zaburzeń psychicznych głównie
depresyjno-lękowych. Poczucie lęku przed zakażeniem, izolacja społeczna, związane z powstałym kryzysem ekonomicznym zachwianie stabilności finansowej
– to w tym roku dodatkowe sytuacje stresowe, z którymi
ludzie muszą sobie radzić i które odbijają się negatywnie na zdrowiu psychicznym.
W ostatnich miesiącach dodatkowo pojawiły się
przypadki zaostrzeń przebiegu chorób takich jak schizofrenia czy zaburzenia urojeniowe. W przebiegu psychoz obserwowałem wątki urojeniowe o tematyce związanej z COVID-19.
Lęk i niepokój sprzyja dodatkowo nadużywaniu
substancji psychoaktywnych.
Z drugiej strony, pacjenci z zespołem natręctw –
w postaci ciągłego mycia rąk – początkowo twierdzili,
że czują się lepiej, tłumaczyli, że ich zachowania teraz
nie odbiegają już tak drastycznie od zachowań innych.
Nie oznacza to jednak wyleczenia.
Aktualnie epidemia przyspiesza. Z dnia na dzień
obserwujemy wzrost liczby zachorowań i wszystko
wskazuje na to, że jeszcze długo tak będzie.
Z drugiej strony nauczyliśmy się żyć z tym zagrożeniem. Dostosowujemy się stopniowo do sytuacji. Poza tym walczymy z pandemią na wielu płaszczyznach.
Psychiatria również ma w tym swój udział.
Najpewniej nie wiemy jeszcze dokładnie, jakie
skutki dla zdrowia psychicznego przyniesie epidemia
COVID-19. Tym, które obserwujemy, obecnie możemy
zapobiegać i w razie potrzeby skutecznie leczyć.
lek. med. Sławomir Danecki, psychiatra

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 19288
Niebieska Linia 338119900
telefon dla niesłyszących i niedosłyszących (kontakt
w formie sms) 530560611
e-mail: poikbielsko@interia.pl
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 338150984
Straż Miejska tel. 986, 338228114, 338228115
e-mail: sm@strazmiejska.bielsko.pl
Miejska Komenda Policji tel. 997, 112, 478571255
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

ms.bielsko-biala.pl

15

W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/ NR 22/464 30.10.2020

miasto
Złote muszkieterki z Ekonomika

LIGOWYM OKIEM

Zawodniczki Szkolnego Koła Strzelectwa Sportowego Ekonomik
z trenerem Kazimierzem Solichem

Tauron 1. Liga – mężczyźni

15 października, Bielsko-Biała
BBTS Bielsko-Biała – Exact Systems Norwid Częstochowa 3:0
(25:22, 25-21, 25-18)
25 października, Bielsko-Biała
BBTS Bielsko-Biała – AZS AGH
Kraków 3:1 (25:18, 27:29, 25:20,
25:22)
tabela:
1. eWinner Gwardia Wrocław
2. BBTS Bielsko-Biała
3. Polski Cukier Avia Świdnik

Po raz 13. zawodniczki Szkolnego Koła Strzelectwa Sportowego Ekonomik z Zespół
Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego
w Bielsku-Białej zdobyły tytuł najlepszej drużyny dziewcząt w Polsce.
Zawodniczki i zawodnicy Szkolnego Koła Strzelectwa Sportowego Ekonomik od 36 lat
rozsławiają Bielsko-Białą i województwo sukcesami w ogólnopolskich zawodach strzeleckich reprezentacji szkolnych oraz w zawodach
Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
W tegorocznym 59. Finale Krajowym Srebrnych Muszkietów rozegranym 13 października w Bydgoszczy zawodniczki Ekonomika wystrzelały już 13. tytuł najlepszej drużyny dziewcząt w Polsce, zdobywając główne trofeum zawodów – Srebrny Muszkiet.

Tauron Liga – kobiety

26 października, Łódź
Grot Budowlani Łódź – BKS Stal
Bielsko-Biała 3:1 (25:18, 25:23,
22:25, 25:23)
tabela:
1. Developres SkyRes Rzeszów
2. Energa MS Kalisz
3. Electric Moya Radomka Radom
.....
5. BKS Stal Bielsko-Biała

Akrobaci Startu w dobrej formie
Bardzo dobrze spisali się bielscy
akrobaci z Klubu Sportowego Start na
rozegranych 10 października w Mikołowie Międzywojewódzkich Mistrzostwach
Młodzików oraz Zawodach o Puchar
Prezesa Śląskiego Związku Akrobatyki
Sportowej. W klasie młodzieżowej w kategorii dwójek dziewcząt wygrały bielszczanki Anna Litwin i Maja Sobótka, brązowe medale zdobyły Suzanna Urban
i Maria Siodłak.
Tuż za podium w klasie młodzieżowej w kategorii dwójek dziewcząt uplasowała się dwójka Anna Zdziennicka i Lilianna Urban, szóste były siostry
Maja i Małgorzata Giller, siódme Hanna Białas i Kamila Dziobak. W konkurencji trójek dziewcząt srebrne medale
zdobyły Suzanna Urban, Maria Siodłak
i Anna Zdzienicka; a piąte miejsce zajęły

Dziobak Kamila, Maja Melessa i Hanna
Białas. W konkurencji dwójek chłopców
w tej samej klasie zwyciężyli Sebastian
Garbocz, Ksawery Oleksiak, Karol Kufel
i Konrad Załoga. W klasie trzeciej w konkurencji dwójek dziewcząt piąte miejsce
zajęły Aleksandra Glos i Blanka Malarz,

W zawodach startowały reprezentacje wojewódzkie dziewcząt i chłopców z licencją i bez
licencji. Nasze muszkieterki pokonały w finale
zespoły Zawiszy Bydgoszcz wynikiem 1828,8
pkt., ustanawiając nowy rekord wszystkich
dotychczasowych 59 finałów tych zawodów
(w 2019 r. – 1824,4 pkt.). Równie efektownie
w bielszczanki wypadły klasyfikacji indywidualnej – 1. miejsce zajęła Angelika Kłusek – 615,4
pkt., 2. miejsce Klaudia Hilarowicz – 608,2 pkt.
i 4. miejsce Wiktoria Świątek 605,2 pkt.
Zawody odbywały się w trudnych warunkach pogodowych – wiał wiatr, było mglisto
i deszczowo. Jednak skutecznie przygotowane do startów i prowadzone na zawodach przez
trenera Kazimierza Solicha zawodniczki Ekonomika precyzyjnie trafiały w środek tarczy. JacK

Futsal Ekstraklasa

17 października, Bielsko-Biała
Rekord Bielsko-Biała – KS Constract Lubawa 6:2 (3:1)
23 października, Gliwice
Piast Gliwice – Rekord Bielsko-Biała 2:3 (2:2)
tabela:
1. Rekord Bielsko-Biała
2. Clearex Chorzów
3. Piast Gliwice

zaś siódme były Oleksandra Kasatkina
i Weronika Soszka. W konkurencji trójek
siódme miejsce zajęły Oliwia Chachurska, Weronika Szoszka i Oleksandra Kasatkina.
Tym samym Start Bielsko-Biała
uplasował się na drugim miejscu punktacji drużynowej i zdobyła piękny pucharu.
opr. JacK

fot. KS Start
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PKO Ekstraklasa

19 października, Bielsko-Biała
Podbeskidzie Bielsko-Biała – Warta
Poznań 1:2 (1:1)
24 października, Kraków
Wisła Kraków – Podbeskidzie Bielsko-Biała 3:0 (1:0)
tabela:
1. Raków Częstochowa
2. Górnik Zabrze
3. KGHM Zagłębie Lubin
.......
15. Podbeskidzie Bielsko-Biała

Atemi z medalami
3 złote medale i 1 srebrny wywalczyli zawodnicy Klubu Sportów Azjatyckich Atemi z Bielska-Białej na Młodzieżowych Mistrzostwach Polskiej
Unii Karate oraz oraz Mistrzostwa Polskiej Unii Karate Seniorów w olimpijskim Karate WKF, które odbywały się
24-25 października w Tczewie. Zawody
zgromadziły 220 zawodników z 47 klubów. Reprezentanci bielskiego Atemi
wywalczyli 4 medale – 3 złote i 1 srebrny. Złotą medalistką w kategoriach kata indywidualne młodzieżowców i seniorek została Anna Kowalska, pokonując w finale kata seniorek koleżankę
klubową – Elizę Gaweł. Konkurencję
kata indywidualne juniorów młodszych
(14-15 lat) wygrał Krzysztof Karwowski, zdobywając złoty medal w tej kategorii.
r
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zdjęcia: Lucjusz Cykarski/BCK

miasto

Jacek Obstarczyk, Czesław Jakubiec i Joanna Kołaczkowska

Król słońca Yami

1/4 widzów, 200 procent entuzjazmu
Dwa niezwykłe muzyczne wieczory w Bielskim Centrum Kultury. 17 października w koncercie Jesiennym Crossoverem wystąpiło
znakomite trio The ThreeX ze swoimi gośćmi. 18 października dwa koncerty – zamiast zapowiadanego jednego z cyklu Siesta w drodze
z Marcinem Kydryńskim – dał dla publiczności BCK Yami ze swoimi muzykami.
Jesienny Crossover

Muzycy bielskiego tria The ThreeX – Jacek Obstarczyk, Jacek Stolarczyk i Krzysztof Kokoszewski –
najpierw na marzec tego roku, a później na wrzesień
przygotowywali 5. Festiwal Muzyki Crossover. Niestety,
pandemia pokrzyżowała ich plany. Jako namiastkę tego pięknego muzycznego świata The ThreeX przygotowali Jesienny Crossover, który był jednocześnie promocją ich najnowszej płyty Playground.
– Czas pandemii wykorzystaliśmy na nagranie
tego, co mieliśmy przygotowane wcześniej – mówił ze
sceny BCK pianista Jacek Obstarczyk.
Gośćmi tria The ThreeX byli tego wieczoru puzonista słynnego austriackiego septetu dętego Mnozil Brass, mieszkający w Wiedniu Węgier Zoltan Kiss;
a także Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi oraz
śpiewak operowy i zarazem artysta kabaretowy Czesław Jakubiec. Ten ostatni dał popis swoich możliwości – od falsetu po bas. Nie ustępowała mu w śpiewaczych wyczynach Joanna Kołaczkowska, śpiewając
z nim w duecie m.in. przebój Andrei Bocellego Time to
Say Goodbye, a potem solo sympatyczną piosenkę Dół
Jaśka, którą napisał dla niej Artur Andrus – o tym, czy
strach polny posiada dolną połowę ciała. Falsetem dołączył do J. Kołaczkowskiej Jacek Obstarczyk, twierdząc, że jemu jako pianiście góra jest bardziej potrzebna niż dół.
Sadząc po symptomach dobrej współpracy artystów wkrótce powinniśmy się spodziewać wspólnego
programu Kabaretu Harbi i tria The ThreeX.
Muzycy bielskiego tria bardzo cieszyli się natomiast, że udało im się zaprosić do Bielska-Białej swojego przyjaciela z Wiednia Zoltana Kissa. W skomponowanym specjalnie dla niego pięknym tangu zaprezentował się jako wybitny instrumentalista, później
w zabawnych muzycznych scenkach pokazał obok wirtuozerskiego talentu także talent komiczny. Jego i pozostałych artystów występujących w tym koncercie pu-

Krzysztof Kokoszewski, Jacek Stolarczyk i Zoltan Kiss
bliczność nagrodziła gromkimi brawami. Zabrzmiały
one wyjątkowo, bo w wypełnionej zgodnie z reżimem
pandemicznym ¼ widowni BCK.

Jeszcze będzie pięknie…

– Jeszcze będzie pięknie – żeby zacytować tekst
piosenki. I kolejnej: Niech no tylko zakwitną jabłonie –
stwierdził z nadzieją w głosie Marcin Kydryński, pojawiając się na scenie BCK w zasłaniającej twarz przyłbicy. – Będziemy wspominać ten czas jako smutna przygodę… No cóż, mawiamy, że sukces jest wtedy, jeśli
słuchaczy jest więcej niż muzyków występujących na
scenie – dodał dziennikarz.
Jak zwykle, M. Kydryński zapewniał o swojej wielkiej sympatii dla Bielska-Białej, Bielskiego Centrum
Kultury, które tak ciepło gości koncerty Siesty w drodze. Wspominał swoje przyjazdy do Bielska-Białej, od
pierwszego w 1994 r. z Wyntonem Marsalisem.
– Yami był z nami od początku, 10 lat temu otwierał siestowy festiwal. Trzeba być uważnym obserwatorem jego poczynań, ponieważ w ciągu tej dekady objechał on świat z tuzin razy – z Marizą, Anną Maria Jopek. Napisał wiele piosenek, zmieniał brzmienie swojego zespołu… Człowiek, który gdy tylko wychodzi na
scenę, pojawia się, jasność, świetlistość. Król słońca:
Yami – tymi słowy Kydryński zaprosił na scenę artystę.

I nie mylił się – szeroki uśmiech, ciepła osobowość i brzmienie głosu i wspaniała muzyka uwiodły,
rozkołysały publiczności w BCK. Yami nie musiał długo
namawiać widzów do powstania z miejsc, do wspólnego tańca i śpiewu. W tym ostatnim bardzo pomocna była obecność na widowni muzyków zespołu Dzień Dobry
– Krzysztofa Maciejowskiego i Jana Stachury.
Yami Aloelela jest wokalistą, multinstrumentalistą, autorem piosenek, producentem muzycznym. Występuje w zespole gwiazdy fado Marizy, współpracuje z wieloma znanymi artystami, takimi jak Carlos do
Carmo, Sara Tavares, Paulo de Carvalho, Electro Love,
Demis Roussos, Ivan Lins, Anna Maria Jopek, Rhani
Krija czy Tito Paris. Jego ojciec jest Portugalczykiem,
mama pochodzi z Angoli, w której stolicy Luandzie
Yami się urodził. W jego muzyce odnaleźć można charakterystyczne dla miejsca jego urodzenia rytmy: semba, coladeira czy morna, które łączy z funkiem, reggae
czy rumbą. Swój pierwszy album wydał w 2007 r., niedawno nagrał trzecią już płytę zatytułowaną Casa, czyli
dom. W wykonaniu śpiewającego i grającego na gitarze basowej Yamiego, gitarzysty Tiago Oliveiry pianisty
Cláudio Oliveiry i perkusisty Vicky Marquesa usłyszeliśmy kompozycje właśnie z tej płyty m.in. Se o Mundo Acabar Amanhã – Jeśli jutro skończy się świat, jak
i utwory z poprzednich wydawnictw.
wag

Perkusista Yamiego Vicky Marques

