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Um nieczynny
w wigilię
24 grudnia Urząd Miejski
będzie nieczynny. W godz.
8.00-12.00 będzie dyżurował Urząd Stanu Cywilnego – w zakresie rejestracji
zgonów.

już Mamy własnego smoka
Przy ul. 11 Listopada na
wysokości placu Wojska
Polskiego pojawili się Smok
Wawelski i Bartolini Bartłomiej
– bohaterowie serialu
animowanego Porwanie
Baltazara Gąbki powstałego
przed laty w bielskim Studiu
Filmów Rysunkowych. W ten
sposób nie tylko Kraków,
ale i Bielsko-Biała ma teraz
własnego smoka.

Figury bohaterów kreskówki 3 grudnia
osłoniły przypadkowo spotkane mama z kilkuletnią córeczką, a pomagał im prezydent
Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.
Miasto rozwija szlak spacerowy Bajkowe Bielsko-Biała, na którym znajdują się
już bajkowe postaci rodem z filmów animowanych bielskiego Studia Filmów Rysunkowych – Reksio, Bolek i Lolek oraz Pampalini
z hipopotamem. Odsłonięta dziś rzeźba nawiązuje do własnie serialu Porwanie Balta-

zara Gąbki. Bohaterowie opartej na powieści Stanisława Pagaczewskiego kreskówki,
która powstała w SFR w latach 70. ubiegłego wieku – Smok Wawelski oraz kucharz
Bartolini Bartłomiej herbu Zielona Pietruszka (o wymiarach zbliżonych do innych bielskich postaci bajkowych) – stoją przy aucie,
którym podróżowali po świecie w poszukiwaniu zaginionego uczonego Baltazara
Gąbki. Ważna informacja dla dzieci – do samochodu smoka można wsiąść...

rondo obok miejskiego targowiska
prawie gotowe

Projekt kompozycji jest dziełem bielskiej rzeźbiarki Lidii Sztwiertni.
– Chciałam, aby to było coś dynamicznego, dlatego wymyśliłam sobie, że
w samochodzie pojawi się myszka, która
przerazi strachliwego kucharza, a jednocześnie ucieszy smoka – mówiła o swoim pomyśle rzeźbiarka.
13 odcinków filmu Porwanie Baltazara
Gąbki wyprodukowanych zostało w latach
1969-1970.                      ciąg dalszy na str. 3

Końca dobiega budowa ronda u zbiegu ulic Cieszyńskiej i Józefa Lompy. Ostatnie roboty miały być
wykonane do końca pierwszego tygodnia grudnia, jednak plany pokrzyżowała pogoda. Opady śniegu i mróz
zatrzymały prace na kilka dni.
Aby sfinalizować prace przy budowie ronda, drogowcy muszą jeszcze położyć ostatnią warstwę nawierzchni – bitumiczną, tzw. ścieralną. Poza tym zostały jeszcze prace porządkowe – związane ze spoinowaniem bruków, czyli wypełnieniem przestrzeni pomiędzy
kostkami. Trwają też roboty na placu podjazdowym –
przyszłym parkingu dla autokarów. W tym miejscu nie
pojawi się jeszcze docelowa nawierzchnia, z uwagi na
to, że w przyszłości zostanie tam wybudowany wielopoziomowy parking. Prace dotyczą też ulicy Mikołaja
Kopernika i wykładania bruku na chodnikach.
Zakończenie prac opóźni się prawdopodobnie
o dodatkowy tydzień.                                                   ek
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Tadeusza Krzaka

W Domu Opieki Samarytanin w Bielsku-Białej 23 listopada świętowano 100. rocznicę urodzin mieszkańca tej placówki – Tadeusza Krzaka.
Ze względu na stan epidemiczny uroczystość odbyła się jedynie
w gronie współmieszkańców i pracowników Domu Opieki Samarytanin.
– Internetowo odwiedził nasze zgromadzenie przewodniczący Rady Miejskiej Bielska-Białej Janusz Okrzesik, składając jubilatowi życzenia.
Jubilat otrzymał również prezent i kwiaty od bielskiego samorządu – informuje dyrektor Domu Opieki Samarytanin Zygmunt Jaksz. – Pan Tadeusz
Krzak był zadowolony i czuł się dobrze. Uczestnicy uroczystości śpiewali
na melodię piosenki Sto lat – Wieczność, wieczność niech żyje, żyje nam.
Jubilat był radosny i wykazywał się dobrą kondycją. Samodzielnie porusza
się na wózku. Trzeba dodać, że nie miał infekcji koronawirusowej, mimo
że spotykał się z osobami zakażonymi. Uroczystość zakończyło zjedzenie
urodzinowego tortu – dodał dyr. Z. Jaksz.                                             JacK

pozostaje nam tylko
ciemność

W Bielsku-Białej 1 grudnia na godzinę wyłączone zostało oświetlenie elewacji Ratusza, Willi Sixta, Teatru Polskiego, Galerii Bielskiej BWA,
oświetlenie na pl. Ratuszowym i pl. Chrobrego oraz na Rynku. Wszystko
w ramach protestu samorządów przeciw rosnącej finansowej presji wywieranej na lokalne budżety przez rząd, do którego przyłączyło się nasze miasto. Akcja odbyła się pod wymownym hasłem Pozostaje nam tylko
ciemność. Zainicjowało ją stowarzyszenie Tak! Samorządy dla Polski. Była to odpowiedź na przygotowywaną przez Sejm ustawę, która pozbawia
samorządy części udziałów we wpływach z tytułu PIT i CIT. Sprzeciw samorządowców budzi także groźba zawetowania unijnych wieloletnich ram
finansowych i powiązanego z nimi funduszu odbudowy. Prezydent Jarosław Klimaszewski podpisał również, wraz z wieloma samorządowcami,
krytyczny wobec proponowanych zmian w budżetach lokalnych społeczności apel stowarzyszenia Tak! Samorządy dla Polski.                  oprac. ek

Ludowe zabawki
na stoisku świątecznym

Euroregion Beskidy postanowił dać bielszczanom choć namiastkę
świątecznej atmosfery – na placu Wojska Polskiego pojawiło się stoisko
z ludowymi wyrobami. – Nie mamy tu żadnej chińszczyzny, tylko same
ręcznie wykonywane zabawki oraz słodycze – zapewnia Krzysztof Mrowiec z biura podróży Prezydent Travel.
Na stoisku można znaleźć m.in. dziełka znanego twórcy ludowego
ze Stryszawy Piotra Mentela, który osobiście je sprzedaje.
– Sztuka wykonywania zabawek ludowych to rodzinna tradycja. Robili je mój dziadek Julian, babcia Stefania i tata Tadeusz. Wymyślili słynnego ptaszka stryszawskiego i wiele innych zabawek. Od lat podtrzymuję tę
tradycję i rzeźbię koniki, ptaszki, bryczki, karuzelki, klepoki, a także szopki
bożonarodzeniowe. Wszystko wykonywane jest ręcznie i malowane farbami ekologicznymi – powiedział nam Piotr Mentel.
Stoisko na placu Wojska Polskiego czynne będzie do 22 grudnia
w godz. 10.00-18.00.                                                                                  JacK

Mikołaj pamiętał
o dzieciach

Dzięki bielskiemu kołu Stowarzyszenia Pomocy im. św. Brata Alberta, Caritas diecezji bielsko-żywieckiej oraz sponsorów potrzebujący otrzymali mikołajkowe paczki. Tradycyjnie przed dniem św. Mikołaja Społeczna
Kuchnia Brata Alberta przekazała paczki dzieciom.
– W tym roku, ze względu na pandemię, nie udało się, jak to zwykle bywało, zorganizować mikołajowego spotkania w Bielskim Centrum
Kultury. Jednak nie chcieliśmy zostawić najmłodszych bez spotkania ze
św. Mikołajem. Dlatego zaprosiliśmy potrzebujących do naszej świetlicy
i tu przy zachowaniu dystansu społecznego przekazujemy im mikołajowe
paczki – informuje prezes Bielskiego Koła Pomocy im. św. Brata Alberta
Piotr Ryszka.
Tym razem stowarzyszenie przygotowało i rozdało prawie 100 paczek. Dary odbierały dzieci albo w ich imieniu rodzice.                          JacK

Awans w rankingu
samorządowym
Bielsko Biała ósme w tegorocznej
edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. W ubiegłorocznym zestawieniu
miasto uplasowało się na miejscu 16.,
awansowaliśmy więc o 8 pozycji. Stolica Podbeskidzia w kategorii miast na
prawach powiatu wyprzedziła Rzeszów
i Wrocław. Na pierwszym miejscu jest
Świnoujście, na drugim Warszawa.
Ranking powstał w ramach projektu badawczego Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek
samorządu terytorialnego, realizowanego od wielu lat na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Opracowanie przygotowywał
zespół pod kierownictwem prof. nadzw.
dr hab. Eugeniusza Sobczaka. Ranking
obejmuje wszystkie jednostki samorządowe w Polsce, w podziale na gminy
miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie oraz
miasta na prawach powiatu. Stworzono
go w oparciu o 15 zmiennych – wskaźników, obejmujących trzy obszary – rozwój gospodarczy, rozwój społeczny oraz
ochronę środowiska; podstawy dostarczyły dane Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych).
Bielsko-Biała szczególnie dobrze
wypada w kryterium wydatków na projekty inwestycyjne w przeliczeniu na
mieszkańca – w 2018 r. wynosiły one
225,47 zł, a w 2019 r. już 315,17 zł.  JacK

Słodsze święta
seniorów
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego zaprasza bielszczan do
wzięcia udziału w świątecznej zbiórce słodyczy dla seniorów z miejskich
ośrodków wsparcia oraz Domu Dziennego Pobytu Św. Józefa. Zbiórka będzie trwała do 18 grudnia. Osoby zainteresowane proszone są o przekazywanie darów po uzgodnieniu terminu pod
nr telefonu 33 4971492. Chodzi przede
wszystkim o miękkie słodycze – ciastka,
wafelki, paluszki, chrupki kukurydziane,
cukierki-pomadki czekoladowe, czekolady – a także soki owocowe w kartonach.
Słodycze można przynosić do budynku UM przy pl. Ratuszowym 6 i składać na parterze w wyznaczonym miejscu. Po 18 grudnia ofiarowane rzeczy
zostaną przekazane seniorom w miejskich ośrodkach wsparcia.       oprac. mt
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– W tych trudnych czasach warto uczynić coś dla poprawy nastroju,
dla radości najmłodszych i dla poszerzenia naszej oferty turystycznej.
Oczywiście, musimy to robić w takiej formie, jakiej wymagają od nas okoliczności, a nie tak, jak byśmy chcieli. Mam nadzieję, że w okresie przedświątecznym pojawienie się tych małych bohaterów będzie dla wszystkich miłym akcentem – powiedział prezydent Jarosław Klimaszewski.
– To już czwarta bajkowa rzeźba w naszym mieście. Mamy w planie kolejną i liczę na to, że jeszcze wzbogaci  ona różnorodność, z jakiej słynie
nasze miasto.

JUŻ MAMY WŁASNEGO SMOKA
– dokończenie ze str. 1
Każdy odcinek trwa około 6 minut. Podobnie jak
powieść Stanisława Pagaczewskiego, opowiadały one
o wyprawie profesora Baltazara Gąbki do Krainy Deszczowców w celu obserwacji obyczajów żab. Niestety
uczony przepadł tam bez wieści. Zaniepokojony tym
książę Krak wysłał na poszukiwania Smoka Wawelskiego oraz kucharza Bartoliniego Bartłomieja herbu
Zielona Pietruszka. Wyruszyli do Krainy Deszczowców
samochodem – amfibią, a ich tropem podążał szpieg
z Krainy Deszczowców, Don Pedro de Pommidore.

Choinka już stoi
Bielsko-Biała w świątecznej odsłonie będzie
wyglądało zdecydowanie skromniej niż w poprzednich latach. Na placu Chrobrego stanęła już 15-metrowa choinka oświetlona i ozdobiona srebrno-złotą girlandą łańcuchową oraz czerwonymi i złotymi
bombkami. Obok pojawiła się ramka do robienia selfie. Druga choinka stoi na Rynku, rosnące na placu

Podczas odsłonięcia rzeźby syn Stanisława Pagaczewskiego przypominał perypetie z publikacją powieści, jakie miał za sprawą cenzury jego ojciec. Cenzorzy zamienili jednej z postaci imię z Moczara na
Mżawkę – aby nie kojarzyło się z ówczesnym ministrem
spraw wewnętrznych Mieczysławem Moczarem.
Były dyrektor Studia Filmów Rysunkowych Zdzisław Kudła opowiadał, jak powstawały filmy o dobrodusznym smoku.
– Bardzo ważną rolę w procesie powołania do życia Smoka Wawelskiego i kucharza Bartoliniego Bartłomieja herbu Zielona Pietruszka odegrał Alfred Ledwig.

lipy zdobią łańcuchy świetlne. Tradycyjnie, na ulicy
Orkana stanie szopka bożonarodzeniowa z drewnianymi figurami. Na placu Wojska Polskiego pojawiły
się postacie Bolka i Lolka, a na placyku nad rzeką
Białą figura Reksia, a osiem rosnących tam klonów
kulistych przyozdobią łańcuchy świetlne.  
Z powodu pandemii koronawirusa  nie będzie
jarmarku bożonarodzeniowego, imprezy sylwestrowej ani świątecznego oświetlenia na ulicach.

Obecnie jego bogatym dorobkiem twórczym opiekują
się córki. Yvonne Ledwig oraz Barbara Ledwig-Sawicki z zadowoleniem przyjęły informację, że jedno z dzieł
ich ojca zostanie upamiętnione w mieście, z którym
przez wiele lat zawodowo i prywatnie związany był ich
ojciec. Panie Ledwig chciały być tu dzisiaj z nami, ale
z powodu pandemii okazało się to niemożliwe. Alfred
Ledwig był jednym ze współzałożycieli bielskiego Studia Filmów Rysunkowych oraz twórcą wielu postaci plastycznych do filmów i seriali w nim wyprodukowanych,
w tym do postaci plastycznych z serialu Porwanie Baltazara Gąbki, Przygody Błękitnego Rycerzyka czy też
postaci jednego z głównych bohaterów najsłynniejszej
polskiej kreskówki – Bolka – mówiła Bożena Hlousek
z Wydziału Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego, która
zajmowała się tym projektem.
W uroczystości odsłonięcia figurek Smoka Wawelskiego i Bartłomieja Bartoliniego udział wzięli również radni Rady Miejskiej, m.in. Urszula Szabla, Roman
Matyja i Bronisław Szafarczyk. Z uwagi na sytuację
epidemiczną program uroczystości był bardzo skromny, wydarzenie zostało sfilmowane, a relacja filmowa
będzie dostępna na oficjalnym kanale YouTube miasta.
Wszystko wskazuje na to, że za jakiś czas do
smoka i kucharza dołączy postać tajemniczego Don
Pedra, szpiega z Krainy Deszczowców. Realizacja tej
rzeźby jest na etapie projektu.
Projekt Bajkowe Bielsko-Biała realizują Wydział
Promocji i Sportu oraz Wydział Gospodarki Miejskiej
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.                       JacK
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plany Rozbudowy ul. Akademii Umiejętności
Trwają ostatnie procedury zmierzające do uzyskania zezwolenia na rozbudowę ul. Akademii Umiejętności – na odcinku od ul. Marii
Skłodowskiej-Curie do ul. Łagodnej. Po zatwierdzeniu tego dokumentu oraz po rezerwacji środków finansowych Miejski Zarząd Dróg
w Bielsku-Białej będzie mógł przystąpić do ogłoszenia przetargu i realizacji tego przedsięwzięcia.
Przebudowa ulicy Akademii Umiejętności to inwestycja ważna dla bielszczan – przede wszystkim dla mieszkańców okolicznych osiedli. Na ponadkilometrowym odcinku tej ulicy obowiązuje
obecnie ruch dwukierunkowy. Wąska
droga z niedostateczną liczbą miejsc
parkingowych staje się nie tylko niebezpieczna dla poruszających się nią
pieszych, ale także niedrożna – szczególnie w godzinach szczytu komunikacyjnego. Sytuację pogarsza dodatkowo parkowanie w miejscach niedozwolonych.
Zaprezentowana przez Miejski Zarząd Dróg propozycja rozbudowy ulicy
Akademii Umiejętności została poprzedzona opracowaniem trzech wariantów
poprowadzenia nią ruchu. Drogowcy zaproponowali wprowadzenie na wybranych odcinkach ulicy ruchu jednokierunkowego oraz zwiększenie liczby miejsc
postojowych poprzez zmianę sposobu
parkowania i zwiększenie objętości powierzchni przewidzianej pod pozostawiane tu pojazdy.
– Udrożnienie ruchu, zwiększenie
bezpieczeństwa oraz zapewnienie możliwie największej liczby miejsc parkingowych to zasadnicze założenia planowanej inwestycji. Wymaga to poszerzenia
ulicy, jej odwodnienia, przearanżowania
istniejącego zadrzewienia, przebudowania oświetlenia ulicznego oraz kolidującej infrastruktury podziemnej – informuje
dyrektor MZD Wojciech Waluś.
Wariant pierwszy zakładał wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na
odcinkach od ul. Marii Skłodowskiej-Curie do ul. Teofila Lenartowicza oraz od
ul. Maksyma Gorkiego do ul. Łagodnej,
połączonego ze zmianą sposobu parkowania. Wersje 1A i 1B różnicowały
sposób parkowania. Wariant 1A zakładał parkowanie równoległe i prostopadłe do przebiegu ulicy, zaś 1B – jedynie parkowanie równoległe. Drugi wariant uwzględniał zaś zachowanie ruchu
w obu kierunkach. Takie rozwiązanie nie
pozwalało jednak na radykalne zwiększenie liczby miejsc parkingowych.
W kwietniu 2019 roku opracowania
opublikowano na stronie internetowej
MZD, jednocześnie wysyłając je do zaopiniowania przez Spółdzielnię Mieszkaniową Złote Łany oraz tamtejszą ra-

dę osiedla. Dokumenty przesłano także
do sąsiedniej Rady Osiedla Grunwaldzkiego. Wybór optymalnego wariantu odbywał się zarówno w trakcie dyskusji
mieszkańców wewnątrz spółdzielni i rad
osiedli, jak i poprzez zgłaszanie opinii
oraz propozycji do Miejskiego Zarządu
Dróg.
Na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej Złote Łany oraz Rady Osiedla
Złote Łany projekt rozszerzono o budowę zatoki umożliwiającej prostopadłe
parkowanie w rejonie budynku przy ul.
Krasickiego 15, ujęcie w opracowaniu
istniejącego parkingu pomiędzy budynkami przy ul. Akademii Umiejętności 60
i 64 oraz przeniesienie projektowanego
przejścia dla pieszych w pobliże bloku
przy ul. Akademii Umiejętności 33. Spółdzielnia zadeklarowała także współudział w zakresie przebudowy chodników i parkingów w rejonie zarządzanych
przez nią nieruchomości.
Rady osiedla były zgodne co do
kwestii zasadniczej: ostateczny projekt
powinien zapewniać możliwie największą liczbę miejsc postojowych, bo ich
dotychczasowy brak powodował największą uciążliwość, wywołującą dodatkowo korkowanie ulicy. Po publika-

cji opracowania na stronie internetowej
do MZD zwrócili się także mieszkańcy
optujący za zastosowaniem ruchu jednokierunkowego.
W efekcie konsultacji za najbardziej odpowiadający wszystkim stronom
wspólnie uznano wariant 1a. W oparciu
o niego w lipcu 2019 r., podczas posiedzenia kierownictwa Urzędu Miejskiego
w Bielsku-Białej, postanowiono zlecić
przygotowanie ostatecznej dokumentacji inwestycji. Podstawowe jej założenia to wprowadzenie ruchu jednokierunkowego; ruch dwukierunkowy zostanie
zachowany jedynie lokalnie, w związku z istnieniem ważnych obiektów użyteczności publicznej – szkół, punktów
handlowych, placów parkingowych pod
imprezy okolicznościowe na stadionie
miejskim. Jeden kierunek ruchu będzie
obowiązywał na odcinkach pomiędzy
skrzyżowaniami ulic: Marii Skłodowskiej-Curie i Teofila Lenartowicza, Maksyma Gorkiego i Łagodnej, ruch dwukierunkowy zaś na odcinku pomiędzy
skrzyżowaniami ulic Teofila Lenartowicza i Maksyma Gorkiego.
Dokumentacja inwestycji została
także uzgodniona z gestorami uzbrojenia terenu. Pozytywnie zaopiniował ją

również ogrodnik miejski oraz Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych.
Projekt docelowej organizacji ruchu został też zatwierdzony w Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
– Co ważne, przyjęte rozwiązania pozwalają w sytuacjach nadzwyczajnych – takich jak wypadki, awarie czy
imprezy masowe np. na ul. Żywieckiej –
przywrócić na ul. Akademii Umiejętności
ruch dwukierunkowy – podkreśla dyrektor MZD Wojciech Waluś.
Obecnie dokumentacja projektu znajduje się w fazie uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie rozbudowy. Zasadnicze uzgodnienia zostały
dokonane, wszelkie zaś uwagi dotyczące lokalnych rozwiązań mogą być jeszcze kierowane do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego lub
do Miejskiego Zarządu Dróg. Wszystkie
uwagi zostaną poddane analizie przez te
jednostki miasta.
opr. JacK
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Minimiasteczko czeka na rowerzystów

miasto

Na osiedlu Beskidzkim w Bielsku-Białej powstało minimiasteczko rowerowe. Inwestycja została zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej 2019. Od 18 listopada z minimiasteczka mogą korzystać dzieci.
Miasteczko powstało po to, by mali bielszczanie w jak najbardziej rzeczywistych warunkach mogli uczyć się jazdy na rowerze, a także zasad poruszania się po drogach publicznych i na przejściach
dla pieszych.

Remonty miejskich
kładek
Sześć kładek w całym mieście remontuje Wydział Gospodarki Miejskiej
w Bielsku-Białej. Niektóre z nich są już
gotowe, inne w trakcie modernizacji.
Wszystkie remonty ze względu na stan
kładek były niezbędne. Prace są zaplanowane do końca roku. Ich koszt to ponad 100.000 zł.
W sumie miasto podpisało już
umowy na remont sześciu kładek. Do
końca roku remontu doczeka się też
most w okolicy ul. Olszówka 52. Korzysta z niego około 20 mieszkańców, którzy tylko dzięki temu obiektowi są w stanie dojechać na swoje posesje. Do tego

Minimiasteczko rowerowe znajduje się w rejonie ul. Babiogórskiej i ul. Goleszowskiej. Obok są
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej i Przedszkole nr 55. Na wydzielonym terenie
powstał miniaturowy układ drogowy – ścieżki rowerowe wraz z oznakowaniem i znakami drogowymi.
Dzieci mają do dyspozycji jedno – i dwukierunkowe
jezdnie z kostki betonowej z namalowanymi znakami poziomymi i pionowymi. Są one tak poprowadzone, aby na układzie drogowym były skrzyżowania

dochodzą służby porządkowe i ratownicze.
Obecnie prace prowadzone są na
Bulwarach Straceńskich. Remontowane drewniane mostki przekraczają potok
Straconka na wysokości części rekreacyjnej bulwarów, wzdłuż ul. Górskiej.
Na tym terenie remontu doczekały się
dwie kładki. Remontowana będzie też
kładka za osiedlowym hipermarketem
przy ul. Wyzwolenia 367.
Gotowy jest mostek w okolicy ul.
Olszówka 36 (na zdjęciu obok). Nowa,
drewniana, bardzo estetyczna kładka na
ścieżce pieszo-rowerowej cieszy użytkowników od ponad dwóch tygodni. Nowy mostek czeka też na odwiedzających
park przy ul. Bartniczej.
W najbliższym czasie zaczną się
prace przy kładce w Dolinie Gościnnej.

różnego rodzaju – równorzędne, z drogą podporządkowaną, z ruchem okrężnym – a także odcinek
drogi dla ruchu jednokierunkowego, wysepka kanalizująca ruch, oznakowanie przejazdu kolejowego
i przejście dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej.
Są też ławki, kosze na śmieci i tablica informacyjna.  
Inwestycja kosztowała 170.000 zł. Obiektem zarządza Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe Tomart s.c.                              ek

Nowa zostanie wykonana ze stalowych,
oczkowych, ocynkowanych krat i dzięki
temu będzie praktycznie niezniszczalna.

Pozostałe mostki wykonane są w technologii drewnianej – z desek, fosztów
czy belek.                                              ek
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miasto

zdolni uczniowie nagrodzeni
Bardzo dobre wyniki osiągane przez uczniów bielskich szkół to efekt nie tylko zdolności indywidualnych dzieci, młodzieży i ich nauczycieli,
ale i dobrej organizacji sytemu edukacyjnego, w którym znalazł się również program wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych.
Do najzdolniejszych bielskich
uczniów trafiło 64.000 zł. To pieniądze
przyznane w ramach jednorazowych
stypendiów prezydenta Bielska-Białej
za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020.
W tym roku z powodu pandemii
koronawirusa nie odbyło się uroczyste
spotkanie prezydenta Jarosława Klimaszewskiego z nagrodzonymi i ich rodzicami.
Jednorazowe stypendia po 1.000
zł otrzymało 24 uczniów szkół podstawowych i 40 uczniów szkół ponadpodstawowych. Aby je uzyskać, uczniowie
szkół podstawowych musieli osiągnąć
średnią ocen 5,0 oraz tytuł laureata konkursów na szczeblu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim. W szkole ponadpodstawowej uczeń musiał mieć średnią co najmniej 4,0 oraz tytuł laureata
olimpiad, zwalniający z odpowiedniej
części egzaminu maturalnego z danego
przedmiotu lub z etapu pisemnego egzaminu zawodowego, lub tytuł laureata
międzynarodowych konkursów, olimpiad
lub turniejów z zakresu różnych dziedzin
nauki, posiadających uznaną i znaczącą
rangę. Takimi osiągnięciami należy wykazać się w roku poprzedzającym przyznanie stypendium w okresie od 1 września do 31 sierpnia.
Przyznawanie jednorazowych stypendiów uczniom szczególnie uzdolnionym uczęszczającym do szkół w Bielsku-Białej odbywa się na podstawie
podjętych przez Radę Miejską uchwał
w sprawie finansowego wspierania

przez samorząd zdolnych uczniów. Takie wsparcie ma w Bielsku-Białej długoletnią tradycję. Pierwsze jednorazowe
stypendia trafiły do uczniów w 2009 r.
Od tej pory co roku prezydent miasta nagradza stypendiami uczniów osiągających ponadprzeciętne wyniki. Program
służy wspieraniu uzdolnionych uczniów,
których wiedza i edukacyjne osiągnięcia wykraczają ponad programowe wymagania szkół. Jego celem jest motywowanie uczniów do odkrywania własnych
uzdolnień oraz do pracy nad ich rozwijaniem i pogłębianiem wiedzy, zachęcanie
do uczestnictwa w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, a także popularyzowanie wyróżniających się uczniów,
ich szkół i nauczycieli w środowisku lokalnym, by stawali się pozytywnymi
wzorami dla innych i zwiększali aspiracje edukacyjne i aktywność wszystkich
uczniów.
Miejski program stypendialny zakłada również pracę z wybitnie uzdolnionymi uczniami, promowanie ich wyników, nagradzanie osiągnięć, a jednocześnie szkolenie nauczycieli z zakresu pracy ze zdolnym uczniem i współpracę z jego rodzicami. Po rozpoznaniu
szczególnych uzdolnień ucznia szkoła
opracowuje indywidualny program pracy z nim, może też proponować indywidualny tok nauki, zachęcać do udziału
w kołach zainteresowań, a wyniki ucznia
upowszechniać, eksponować i nagradzać. Formą nagrody są właśnie jednorazowe stypendia edukacyjne prezydenta miasta.

obchodzili Złote gody

Lidia i Kazimierz Jendrzejowie, fot. USC w Bielsku-Białej

Spotkanie ze stypendystami w sali sesyjnej Ratusza w 2017 r.
W roku szkolnym 2019/2020 (za
rok szkolny 2018/2019) nagrodę rzeczową o wartości 400 zł otrzymał uczeń kl.
V szkoły podstawowej, 22 nagrody pieniężne w wysokości 800 zł otrzymali
uczniowie klas VII i VIII SP, 28 nagród
pieniężnych w wysokości 800 zł uczniowie klas gimnazjalnych oraz 13 nagród pieniężnych w wysokości 1.000 zł
uczniowie szkół ponadpodstawowych.
Razem były to 64 nagrody o łącznej
wartości 53.400 zł.
Stypendia za wyniki w nauce lub
za osiągnięcia sportowe przyznawane
są uczniom także na podstawie art. 90g
Ustawy o systemie oświaty. Stypendium
za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę
z zachowania w semestrze poprzedza-

Kolejne pary świętujące w tym roku 50 lat
małżeństwa odebrały w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bielsku-Białej medale przyznane przez
Prezydenta RP za długoletnie pożycie.
Pandemia sprawiła, że świętowanie jubileuszów pożycia małżeńskiego – jak wiele innych
uroczystości i wydarzeń – musiało zmienić formułę. Obecnie nie odbywają się uroczyste spotkania małżonków-jubilatów z prezydentem Bielska-Białej, jedynie poszczególne pary o umówionej godzinie przychodzą do USC i odbierają przyznane im medale. Wszystko to w trosce
o zdrowie szacownych jubilatów.
24 listopada w bielskim Urzędzie Stanu
Cywilnego medale za długoletnie pożycie małżeńskie odebrały następujące pary: Krystyna i Jan Hankusowie, Halina i Zenon Huczkowie, Stanisława i Tadeusz Jakóbkowie, Rozalia

jącym okres, w którym przyznaje się to
stypendium.
Z kolei stypendium za osiągnięcia
sportowe może otrzymać uczeń, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co
najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania w semestrze poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium. Oba
typy stypendiów są wypłacane raz w semestrze. Wysokość stypendium dla danego ucznia ustala dyrektor szkoły po
zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę,
w ramach środków przyznanych na ten
cel przez samorząd. W minionym roku
szkolnym na stypendia przeznaczono
340.898 zł.                             oprac. JacK

i Wojciech Kiejnichowie, Urszula i Jan Krupińscy, Helena i Ryszard Słowikowie, Alicja i Witold Sternikowie, Agnieszka i Ryszard Trzcińscy
oraz Maria i Józef Wandzlowie.
25 listopada medale otrzymali małżonkowie: Zofia i Wacław Gumulowie, Lidia i Kazimierz Jendrzejowie, Maria i Aleksander Rytwińscy, Jadwiga i Stanisław Stańcowie, Halina
i Zygmunt Stanclikowie, Barbara i Karol Steklowie, Alfreda i Roman Tabakowie, Maria i Marek
Zaprzałowie.
26 listopada do USC zaproszeni zostali –
Maria i Zygmunt Cyranowie, Wiesława i Kazimierz Draszkowie, Elżbieta i Stanisław Droździkowie, Jadwiga i Zygmunt Pawińscy, Stanisława
i Zygmunt Szutowie, Ewa i Adam Wilkowie. Tego dnia Emilia i Adam Koniorowie przyjęli gratulacje z okazji 60-lecia wspólnego życia.     JacK
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MZK testuje nowe kasowniki
Od 1 grudnia
w bielskich autobusach
linii nr 1 realizowany
jest pilotażowy
program, który pozwala
pasażerom korzystać
z bezgotówkowej
płatności za przejazd.
Każdy pojazd kursujący
na tej linii jest
wyposażony w jeden
nowy kasownik.

Prezes MZK H. Maślanka prezentuje nowy kasownik

O szczegółach przedsięwzięcia na specjalnej konferencji prasowej mówili 1 grudnia
zastępca prezydenta Bielska-Białej Przemysław Kamiński i prezes Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Hubert Maślanka.
– Bardzo nam zależy, żeby dystrybucja biletów w Bielsku-Białej się rozwinęła. Aby była
bardziej zdywersyfikowana, żeby pasażerowie
mieli zróżnicowane kanały i takie, które będą
wychodziły naprzeciw ich oczekiwaniom. Prezentujemy model funkcjonujący już w niektórych miastach. Rozpoczynamy testy. Nie jest to
jeszcze przesądzone, że takie urządzenia w naszych autobusach będą. Jeżeli jednak okaże
się, że jest zainteresowanie ze strony pasażerów, a przede wszystkim, że to rozwiązanie jest
chętnie używane, to na pewno będziemy chcieli
wdrożyć je w sposób kompleksowy – mówił Hubert Maślanka.
Kasowniki firmy Mera Systemy Sp. z o.o.
pozwalają pasażerom na zakup biletu w autobusie i zapłacenie za niego kartą, telefonem
bądź zegarkiem. Ceny są takie same jak w biletomatach czy kasach biletowych. Obsługa urządzeń nie jest skomplikowana. Podróżni na ekranie dotykowym najpierw wybierają rodzaj biletu
– normalny, ulgowy lub opłatę za przewóz bagażu – i liczbę biletów, następnie naciskają przycisk kupuję. Kolejny krok to płatność zbliżeniowa przy pomocy wymienionych wyżej środków
płatniczych. Całą operację kończy komunikat

płatność zaakceptowana. Kasownik nie drukuje
biletów, mają one formę wirtualną.
Podczas kontroli wystarczy zbliżyć kartę,
telefon lub zegarek do czytnika kontrolerskiego. Co ważne, kontroler nie ma dostępu do danych zapisanych na nośniku, który został użyty
do zapłaty. Urządzenie uniemożliwia także ponowne pobranie opłaty – nie ma więc obawy, że
pieniądze za przejazd zostaną ściągnięte dwukrotnie.
Oprócz nowych kasowników na linii nr 1
nadal będą honorowane bilety papierowe, a autobusy będą wyposażone w tradycyjne kasowniki. Korzystanie z testowanych urządzeń będzie więc jedną z opcji do wyboru, a nie obowiązkiem.
– Mimo to zachęcamy do ich używania.
Półroczne testy pomogą nam podjąć decyzję,
dotyczącą przyszłych inwestycji w tym zakresie. Dlatego opinia pasażerów jest dla nas bardzo ważna – dodaje prezes MZK.
Rynek i rozwój technologii wymagają stosowania różnych kanałów dystrybucji biletów.
– Robiliśmy kilka przymiarek. Porównywaliśmy ceny biletomatów stacjonarnych i mobilnych i doszliśmy do wniosku, że powinniśmy
w pierwszej kolejności przetestować biletomaty
mobilne. Bo tak naprawdę koszt zakupu 260 takich urządzeń – po dwie sztuki na pojazd – to
tyle samo, co koszt 24 biletomatów stacjonarnych – mówił prezydent P. Kamiński.    oprac. ek

Pasażerowie
są zdyscyplinowani
Zdecydowana większość pasażerów bielskiej komunikacji miejskiej nosi maseczki – to
wnioski po akcji Maska 2020, w której 23 listopada uczestniczyli m.in. pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Akcja zorganizowana wspólnie z bielską Strażą Miejską i Wydziałem Komunikacji Urzędu Miejskiego została przeprowadzona już po raz drugi. Dwa patrole rozdawały ulotki informacyjne oraz maseczki
dla osób, które ich nie posiadały.

– Akcja pokazała, że bielszczanie obecną
sytuację traktują bardzo poważnie i stosują się
do wprowadzonych nakazów – przyznają zgodnie kierowcy MZK, którzy uczestniczyli w akcji.
Jeśli już jednak trafi się taki niezdyscyplinowany pasażer – szybko reagują pozostali podróżni. Kierowcom również zdarza się interweniować, chociaż to trudne zadanie, bo są
oddzieleni od pasażerów i muszą skupić się na
bezpiecznym dowiezieniu ich do celu.
– Zwykle osoba poproszona o zasłonięcie
ust i nosa robi to, nawet jeśli nie maseczką, to
np. szalem – mówi jeden z kierowców.
Akcja będzie kontynuowana.        oprac. ek

ms.bielsko-biala.pl

8

W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/ NR 25/467 11.12.2020

miasto
Stopa bezrobocia
bez zmian
Bezrobocie utrzymuje się na tym samym poziomie, ale niestety pojawia się mniej ofert pracy – tak
wynika z ostatnich oficjalnych danych o sytuacji na lokalnym rynku pracy.
Według ostatnich danych opublikowanych przez
Główny Urząd Statystyczny, stopa bezrobocia 31 października 2020 roku wynosiła w kraju 6,1 proc. (bez
zmian w stosunku do danych opublikowanych na koniec września), w województwie śląskim 4,8 proc. (bez
zmian), w Bielsku-Białej 2,5 proc. (bez zmian) i w powiecie bielskim 4,2 proc. (spadek o 0,1 proc.).
– W październiku 2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej odnotowano spadek
w ewidencji liczby bezrobotnych o 71 osób w stosunku do września br. Zarejestrowano 600 osób, tj. o 60
osób mniej niż w miesiącu poprzednim, z czego 67,5
proc. to bezrobotni powracający do rejestracji po raz
kolejny. Wśród nowo zarejestrowanych 55 proc. stanowiły kobiety. 9,5 proc. ogółu osób zarejestrowanych
w październiku to osoby, które poprzednio nigdy nie
pracowały. Zarejestrowano również 26 osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada 21,2 proc. osób – informuje dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Bielsku-Białej Marek Hetnał.
W październiku 2020 r. zgłoszono 818 wolnych
miejsc pracy, tj. o 849 mniej niż w miesiącu poprzednim, wśród nich 38 ofert skierowanych było do osób
niepełnosprawnych. 798 wolnych miejsc pracy zgłoszono w ramach ofert niesubsydiowanych, miejsc pracy subsydiowanej było 20.                                        JacK

kamery w Wapienicy
System monitoringu wizyjnego w dzielnicy
Wapienica zostanie rozbudowany.
Zamiast, jak dotychczas, dwóch będą tu działać cztery kamery zlokalizowane w rejonie przejścia
podziemnego pod ul. Cieszyńską oraz Szkoły Podstawowej nr 32. Kamery zostaną zamontowane w przyszłym roku i włączone w istniejący system poprzez
budowaną – w ramach modernizacji ul. Cieszyńskiej
– sieć szerokopasmową.
Równocześnie, dla rozszerzenia możliwości systemu monitoringu CCTV miasta, Straż Miejska w Bielsku-Białej zaplanowała zakup kamery mobilnej. Zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą rozbudowy systemu mobilna kamera zostanie dostarczona do 16
grudnia br. Pozwoli ona m.in. na monitorowanie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica oraz terenów rekreacyjnych w jej okolicy.
– Umieszczenie mobilnego punktu monitoringu
w tym rejonie będzie możliwe pod warunkiem, że występuje tam odpowiednio mocny i wydajny sygnał LTE
– informuje zastępca prezydenta Bielska-Białej Przemysław Kamiński.
O rozszerzenie systemu monitoringu w Wapienicy występował m.in. radny Konrad Łoś.                JacK

Ekolaur za ochronę klimatu
Miasto zostało nagrodzone
Ekolaurem Polskiej Izby
Ekologii za kampanię
promocyjno-edukacyjną
Bielsko-Biała chroni klimat.
Kapituła doceniła również
realizację Kompleksowego
programu ochrony
powietrza atmosferycznego
w zakresie ograniczenia
emisji zanieczyszczeń do
atmosfery miasta Bielska-Białej.
Kapituła 10. konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii – w skład której weszło ponad 20 uznanych autorytetów, ekspertów oraz praktyków z dziedziny ochrony
środowiska – przyznała w tej edycji konkursu 11 ekolaurów oraz 16 wyróżnień w ośmiu kategoriach. Ekolaur w kategorii edukacja ekologiczna otrzymało miasto Bielsko-Biała za kampanię promocyjno-edukacyjną
Bielsko-Biała chroni klimat. Otrzymaliśmy także wyróżnienie w kategorii ochrona powietrza Odnawialne źródła energii za Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji
zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej.
Wręczenie nagród i wyróżnień przyznanych
w konkursie Ekolaury – za względu na obecną sytuację epidemiczną – kapituła zdecydowała przesunąć
na 2021 rok.
Konkurs Ekolaury Polskiej Izby Ekologii wyróżnia
podmioty zaangażowane w edukację ekologiczną, popularyzację inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodnej oraz promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na
poprawę stanu środowiska naturalnego.
Ekolaury oraz wyróżnienia przyznane są w kategoriach: gospodarka wodno-ściekowa, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami, ochrona powietrza, odnawialne źródła energii, ekoprodukt, zielone
technologie, edukacja ekologiczna, ochrona przyrody
i zwiększanie bioróżnorodności, energooszczędność,
efektywność energetyczna oraz całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska.
Nagrodzona akcja promocyjna Bielsko-Biała
chroni klimat to odpowiedź na wyzwania środowiskowe
dotykające całej Europy. Jest przykładem innowacyjnej
kooperacji społecznej, mającej pomóc w osiągnięciu
unijnych celów klimatycznych na poziomie lokalnym.
Została uruchomiona w 2011 roku, jej celem jest zaangażowanie jak największej liczby mieszkańców i podmiotów lokalnych w miejską strategię energetyczno-środowiskową. Wieloletnia kampania promująca ekologiczny styl życia i ucząca różnych sposobów oszczędzania energii ma większą skuteczność oddziaływania
i może przynieść trwałe zmiany zachowania. Kampania
zbudowana jest z wielu działań, ale podstawowe dwa
filary powtarzane corocznie to – konkurs ekologiczny
Szanuj energię, chroń klimat – dla każdego poziomu

edukacji (od przedszkola do szkoły ponadpodstawowej)
oraz widowiskowa impreza dla mieszkańców Beskidzki
Festiwal Dobrej Energii.
Kampania Bielsko-Biała chroni klimat pokazuje, w jaki sposób administracja lokalna, przedsiębiorstwa, szkoły i przedszkola, media i obywatele mogą
skutecznie włączać się w strategię ochrony powietrza.
Wykorzystując nowoczesne podejście do komunikacji
społecznej, samorząd terytorialny pozytywnie wpływa
na postawy mieszkańców i przedsiębiorców. W pierwszym roku kampanii pozyskano ponad 1.000 ambasadorów klimatu, wpływowych ludzi ze świata biznesu,
polityki, sportu i kultury oraz zwykłych obywateli miasta, którzy na indywidualnych plakatach prezentowanych publicznie pokazali, jakie podjęli zobowiązania na
rzecz ograniczenia swojego negatywnego wpływu na
środowisko naturalne. Część z nich poddała się rocznemu monitoringowi i rezultaty ich oszczędzania w roku 2012 dowiodły skuteczności kampanii społecznej
(oszczędność energii 7,26 mln kWh, niewyemitowanie
3,9 mln kg CO2, oszczędność finansowa ok. 3 mln zł).
Kampania Bielsko-Biała chroni klimat ma duże znaczenie dla integracji mieszkańców wokół wspólnej idei czystego środowiska, dlatego miasto planuje ją kontynuować w kolejnych latach.
Wyróżnienie w kategorii ochrona powietrza, odnawialne źródła energii miasto otrzymało za projekt Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego
w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej. To działania miasta prowadzone od 2007 r. w zakresie walki ze smogiem, polegające na dotowaniu wymiany kotłów węglowych na
ekologiczne źródła ciepła, które w ostatnich latach weszły w najbardziej intensywną fazę. Od 2020 roku nastąpiło znaczne zwiększenie rocznej liczby modernizowanych źródeł ciepła. Planowane jest dalsze utrzymanie puli dotacji na poziomie co najmniej 450 modernizacji kotłowni rocznie przy tym samym poziomie maksymalnego dofinansowania (8 tys. zł do nowych źródeł
gazowych, elektrycznych lub olejowych oraz 16 tys. zł
do pomp ciepła). Kontynuowanie tych działań jest istotne również ze względu na niesłabnące zainteresowanie mieszkańców naszego miasta udziałem w programie.
Jacek Kachel
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KONTAKT

GODZINY PRZYJĘĆ

WWW/E-MAIL

Bielsko-Biała
Pl. Ratuszowy 9
I piętro, pok. 204

Bielsko-Biała
ul. Mostowa 1

Bielsko-Biała
ul. Inwalidów 6

Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień
Bielsko-Biała

Bielskie Towarzystwo Trzeźwości

Bielsko-Biała
pl. Ratuszowy 6
II piętro, pok. 226

Zespół Motywujący przy Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej – zespół profilaktyki,
rozwiązywania problemów
uzależnień i przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

Bielsko-Biała
pl. Ratuszowy 6
II piętro, pok. 226

33/822-82-40

33/822-79-83

33/499-25-01

33/4971496

33/4971496

Szczegółowy harmonogram
na stronie internetowej

Od poniedziałku do piątku
8.00 – 19.00

Umawianie wizyt po wcześniejszej
rejestracji

poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

poniedziałki, wtorki, środy
15.30 – 17.45

Poniedziałek 7.30 – 8.30
Wtorek 7.30 – 8.30
Środa7.30 – 8.30
Czwartek 8.00- 17.00
Piątek 8.00- 15.00

info@anonimowinarkomani.pl
bttbielsko@gmail.com

www.bk-europe.pl
motubb@bk-europe.pl

zespol_interdyscyplinarny@mops.bielsko.biala.pl

politykaspol@um.bielsko.pl
www.ps.um.bielsko.pl

politykaspol@um.bielsko.pl
www.ps.um.bielsko.pl

PORADNICTWO Z ZAKRESU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEZNIEŃ

ADRES

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

NAZWA

Nieodpłatne poradnictwo i pomoc dla mieszkańców
Bielska-Białej:
• mittingi AA, AL. – ANON, NIEZAPOMINAJKA,
(dla narkomanów),
• grupy wspierająco – rozwojowe dla dorosłych,
dzieci i młodzieży, grupa wsparcia dla kobiet.

• Nieodpłatna pomoc dla osób uzależnionych
i współuzależnionych, grupy wsparcia, DDA,
Hazard.
• Konsultacje terapeutyczne.

Nieodpłatna pomoc dla mieszkańców Bielska-Białej:
• poradnictwo dotyczące przeciwdziałania
przemocy w rodzinie,
• prowadzenie procedury Niebieskiej Karty,
• poradnictwo dotyczące rozwiązywania,
problemów alkoholowych,
• poradnictwo dla współuzależnionych.

Z porad mogą korzystać mieszkańcy Bielska-Białej,
pomoc bezpłatna dla:
Osoby/rodziny, wobec których toczy się
postępowanie o zobowiązanie do leczenia
odwykowego. Rozwiązywanie problemów
alkoholowych i innych uzależnień.

Z porad mogą skorzystać mieszkańcy Bielska-Białej.
Osoby/rodziny mogą złożyć wniosek o zobowiązanie
do leczenia odwykowego osoby mającej problem
z alkoholem. Ponadto mogą uzyskać fachową
pomoc i poradę o procesie motywowania osoby
wobec której toczy się postępowanie wyjaśniające
nadużywanie alkoholu.

INNE

LISTA JEDNOSTEK PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ
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Bielsko-Biała
ul. Mostowa 1

Bielsko-Biała
ul. Mostowa 1

Poradnia Terapii Uzależnienia od
Substancji Psychoaktywnych

Bielsko-Biała
ul. Kaszyska 40 A

Ośrodek Rehabilitacyjny dla
Uzależnionych od Substancji
Psychoaktywnych

Poradnia Terapii Uzależnień od
Alkoholu i Współuzależnienia

Bielsko-Biała
ul. Zapora 100

ADRES

Punkt
Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania
Narkomanii „Nadzieja:

NAZWA

33/812-30-42

33/812-30-42
rejestracja

poniedziałek, wtorek 8.00 – 13.00
środa 9.00 – 18.00
czwarte, piątek 9.00 – 14.00

Umawianie wizyt po wcześniejszej
rejestracji

Od poniedziałku do piątku
od 7.30 do 14.30

Umawianie wizyt po wcześniejszej
rejestracji

Całodobowo
7 dni w tygodniu

Konsultacje po wcześniejszym
umówieniu terminu wizyty

tel. zaufania
33/812-26-67
codziennie
16.00 – 21.00

33/818-38-35

Od poniedziałku do piątku
od 15.00 do 19.00

GODZINY PRZYJĘĆ

725 030-122
33/816-07-67

KONTAKT

poradniauzaleznien@wp.pl

poradniauzaleznien@wp.pl

www.wapienica.blogspot.com

fundacja@nadzieja.bielsko.pl
www.nadzieja.bielsko.pl

WWW/E-MAIL

Terapia uzależnionych i współuzależnionych.
• Konsultacje psychiatryczne.
• Terapia indywidualna i grupowa.
• Kierowanie do innych placówek pomocowych.

• Terapia uzależnionych i współuzależnionych.
• Grupy wsparcia dla DDA.

• terapię uzależnienia,
• psychoedukację,
• indywidualne konsultacje psychologiczne,
• trening ról i funkcji,
• trening umiejętności interpersonalnych,
• terapię zajęciową i rekreacyjną,
• leczenie somatyczne.
Ośrodek przyjmuje osoby pełnoletnie.

Oferta programowa placówki obejmuje:

Nieodpłatna pomoc i poradnictwo dla mieszkańców
Bielska-Białej:
• grupy wsparcia dla rodziców/opiekunów
prawnych uzależnionych bądź zagrożonych
uzależnieniem od środków psychoaktywnych,
• grupa wsparcia dla osób eksperymentujących
z narkotykami,
• program wzmacniania Rodziny,
• wstępna diagnoza w kierunku uzależnienia od
środków psychoaktywnych,
• pomoc terapeutyczna świadczona przez
specjalistę terapii uzależnień.

INNE
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Bielsko-Biała
Pl. Opatrzności Bożej 18

Bielsko-Biała
ul. Bystrzańska 55c

Bielsko-Biała
ul. Słowackiego 45 I piętro

Stowarzyszenie Wspierania Rodziny

Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna nr 1

Bielsko-Biała
ul. Piękna 2

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji
Kryzysowej

Zespół Poradnictwa
Specjalistycznego przy MOPS

Bielsko-Biała
ul. Zapora 100

ADRES

Punkt Konsultacyjny ds.
Przeciwdziałania Narkomanii
„Nadzieja”

NAZWA

33/812-50-78

33/810-12-55
608-147-432

33/499-89-41
rejestracja codziennie
od 7.30 do 15.30

33/814-62-21 lub
33/19288

725 030-122

KONTAKT

piątek od 8.00 do 15.00

od poniedziałku do czwartku
od 8.00 do 18.00

• poniedziałki, wtorki, czwartki,
piątki od 10.00 do 16.00
• środy 17.15 do 18.15
Po wcześniejszym telefonicznym
umówieniu spotkania

Dyżury pracowników:
poniedziałek – środa 7.00 – 15.30
czwartek – piątek 7.00 – 18.00

Całodobowo, 7 dni w tygodniu

Konsultacje po wcześniejszym
umówieniu terminu wizyty

Od poniedziałku do piątku
od 15.00 do 19.00

WWW/E-MAIL

ppp1@mzo.bielsko.pl
www.poradnia.bielsko.pl

stow.wsp.rodz.bb@gmail.com

zps@mops.bielsko.pl

www.poik.bielsko.pl
poikbielsko@interia.pl

fundacja@nadzieja.bielsko.pl
www.nadzieja.bielsko.pl

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

GODZINY PRZYJĘĆ

Pomoc psychologiczna.
Mediacje rodzinne.
Terapia indywidualna, rodzinna i małżeńska.
Konsultacje pedagogiczne.

Pomoc bezpłatna dla: rodziców/opiekunów
prawnych oraz dzieci. Bez skierowania
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES POMOCY NA STRONIE
INTERNETOWEJ PORADNI

• nieodpłatne poradnictwo psychologiczne
• nieodpłatne poradnictwo prawne
• doradztwo rodzinne

•
•
•
•

• Interwencja kryzysowa, podejmowana
przez kontakt osobisty w siedzibie Ośrodka,
telefonicznie lub w miejscu pobytu klienta.
• Prowadzenie telefonu zaufania „Niebieska Linia”.
• Poradnictwo specjalistyczne, prawne, socjalne,
psychologiczne i rodzinne oraz mediacje.
• W sytuacjach kryzysowych, uzasadnionych
zagrożeniem bezpieczeństwa klienta,
udostępnienie miejsca całodobowego pobytu (do
3 miesięcy).

Zapewnienie pomocy i wsparcia psychologicznego.
Z bezpłatnych porad mogą skorzystać mieszkańcy
Bielska-Białej.

INNE
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Bielsko-Biała
ul. Juliusza Słowackiego 45
parter

Zespół Wczesnego
Wspomagania Rozwoju Dziecka

mzo@mzo.bielsko.pl

numer Miejskiego
Zarządu Oświaty
w Bielsku-Białej

W godzinach pracy szkoły, po
wcześniejszym umówieniu terminu
spotkania

33/499-23-54

Szkoły podstawowe
i ponadpodstawowe prowadzone
przez Miasto Bielsko-Biała

Adres szkoły znajdują się
na stronie internetowej
Miejskiego Zarządu Oświaty
w Bielsku-Białej

wtorki, piątki od 7.25 do 15.05

33/828-40-75
oddział

Oddział Dzienny Psychiatryczny dla
Dzieci i Młodzieży

Godziny pracy:
od poniedziałku do czwartku od
8.00 do 18.00
piątki od 8.00 do 15.00

piątek od 8.00 do 15.00

od poniedziałku do czwartku
od 8.00 do 18.00

Godziny pracy:

piątek od 8.00 do 15.00

od poniedziałku do czwartku od
8.00 do 18.00

GODZINY PRZYJĘĆ

poniedziałki, środy, czwartki
od 7.30 do 19.00

33/811-82-12

33/812-50-78

33/214-07-06

KONTAKT

33/828-40-74
poradnia

Bielsko-Biała
ul. Jana III Sobieskiego 83

Bielsko-Biała
ul. Juliusza Słowackiego 45
III piętro

Specjalistyczna Poradnia dla dzieci
z wadą wzroku, słuchu i autyzmu

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla
Dzieci i Młodzieży

Bielsko-Biała
ul. Juliusza
Słowackiego 45/II p.

ADRES

Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna nr 2

NAZWA

mzo@mzo.bielsko.pl
www.mzo.bielsko.pl

www.psychiatria.bielsko.pl
sekretariat@szptalpediatryczny.pl

ppp3@mzo.bielsko.pl

ppp3@mzo.bielsko.pl

ppp2@mzo.bielsko.pl
www.poradnia.bielsko.pl

WWW/E-MAIL

W każdej szkole pomoc psychologa i pedagoga dla
uczniów i rodziców/opiekunów prawnych.

• oddziaływania psychoterapeutyczne,
• psychoedukacja Rodziców,
• psychoterapia indywidualnej.

Z bezpłatnej pomocy w Poradni mogą skorzystać
dzieci i młodzież do 18-go roku życia:

• Diagnoza.
• Terapia.
• Poradnictwo.
• Wspieranie rozwoju uzdolnień.
• Profilaktyka, psychoedukacja, promocja zdrowia.
• Wydawanie opinii i orzeczeń.
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES POMOCY NA STRONIE
INTERNETOWEJ PORADNI

Pomoc bezpłatna dla: rodziców/opiekunów
prawnych oraz dzieci. Bez skierowania
BARDZO SZCZEGÓŁOWY ZAKRES POMOCY NA
STRONIE INTERNETOWEJ PORADNI

INNE
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Bielsko-Biała
Pl. Opatrzności Bożej 18

Zespół Poradnictwa
Specjalistycznego przy MOPS

GODZINY PRZYJĘĆ

33/499-89-41
rejestracja codziennie
od 7.30 do 15.30

33/499-56-50
33/499-56-00

sekretariat@mops.bielsko.pl

WWW/E-MAIL

Dyżury pracowników:
zps@mops.bielsko.pl
• poniedziałek – środa 7.30 – 15.30
• czwartek – piątek 7.00 – 18.00

poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30
przyjęcia stron:
wtorki 10.00 – 13.00

PORADNICTWO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

KONTAKT

•
•
•
•

Pomoc psychologiczna.
Mediacje rodzinne.
Terapia indywidualna, rodzinna i małżeńska.
Konsultacje pedagogiczne.

• Pomoc socjalna.
• Pomoc psychologiczna.
• Psychoterapia i wsparcie grupowe oraz
indywidualne.

INNE

Bielsko-Biała
ul. Składowa 2

Bielsko-Biała
ul. Gen. Franciszka
Kamińskiego 8

Bielsko-Biała
ul. Romualda Traugutta 2 C

Komisariat 2 Policji
Bielsko-Biała

Komisariat 3 Policji
Bielsko-Biała

Bielsko-Biała
ul. Piękna 2

Komisariat 1 Policji
Bielsko-Biała

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji
Kryzysowej

47 85 703 00

47 85 702 00

47 85 701 00

33/814-62-21 lub
33/19288

Placówka całodobowa

Placówka całodobowa

Placówka całodobowa

Całodobowo, 7 dni w tygodniu

kp3@bielsko.ka.policja.gov.pl

kp2@bielsko.ka.policja.gov.pl

kp1@bielsko.ka.policja.gov.pl

www.poik.bielsko.pl
poikbielsko@interia.pl

Pomoc bezpłatna dla mieszkańców Bielska-Białej
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
prowadzenie procedury Niebieskiej Karty.

Pomoc bezpłatna dla mieszkańców Bielska-Białej
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
prowadzenie procedury Niebieskiej Karty.

Pomoc bezpłatna dla mieszkańców Bielska-Białej
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
prowadzenie procedury Niebieskiej Karty.

• Interwencja kryzysowa, podejmowana
przez kontakt osobisty w siedzibie Ośrodka,
telefonicznie lub w miejscu pobytu klienta.
• Prowadzenie telefonu zaufania „Niebieska Linia”.
• Poradnictwo specjalistyczne, prawne, socjalne,
psychologiczne i rodzinne oraz mediacje.
• W sytuacjach kryzysowych, uzasadnionych
zagrożeniem bezpieczeństwa klienta,
udostępnienie miejsca całodobowego pobytu (do
3 miesięcy).

PORADNICTWO Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE, DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM W RAMACH INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Bielsko-Biała
ul. Karola Miarki 11

ADRES

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

NAZWA

–6–

Bielsko-Biała
ul. Piękna 2

Bielsko-Biała
ul. Wyspiańskiego 33

Bielsko-Biała
ul. Lipnicka 26

Bielsko-Biała
ul. Karola Miarki 11

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji
Kryzysowej

Ośrodek dla ofiar pokrzywdzonych
przestępstwem

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej

poniedziałek – piątek 8.00 – 20.00
sobota 8.00 – 15.00

Całodobowo, 7 dni w tygodniu

Konsultacje po wcześniejszym
umówieniu terminu wizyty

Od poniedziałku do piątku
od 15.00 do 19.00

PORADNICTWO PRAWNE

Czynny codziennie
16.00 – 22.00

Placówka całodobowa

Placówka całodobowa

GODZINY PRZYJĘĆ

pokrzywdzenibielsko@cantas.bielsko.pl

www.poik.bielsko.pl
poikbielsko@interia.pl

fundacja@nadzieja.bielsko.pl
www.nadzieja.bielsko.pl

kancelaria@strazmiejska.bielsko.pl
www.strazmiejska.bielsko.pl

kp4@bielsko.ka.policja.gov.pl

WWW/E-MAIL

33/499-56-50
33/499-46-00

33/499-06-00

Od poniedziałku do piątku
od 7.30 do 15.30

Od poniedziałku do piątku
od 7.00 do 15.00

sekretariat@mops.bielsko.pl

zgmbb@interia.pl
poczta@zgm.eu

PORADNICTWO W SPRAWACH MIESZKANIOWYCH, SOCJALNYCH I FINANSOWYCH

667-252-257
całodobowo

33/814-62-21 lub
19288

725 030-122

Bielsko-Biała
ul. Zapora 100

Punkt Konsultacyjny ds.
Przeciwdziałania Narkomanii
„Nadzieja”

33/822-81-14

33/811-99-00

Bielsko-Biała
ul. Hugona Kołłątaja 10

Straż Miejska
Bielsko-Biała

47 85 704 00

KONTAKT

Bielski Telefon Zaufania
„Niebieska Linia”

Bielsko-Biała
ul. Komorowicka 235

ADRES

Komisariat 4 Policji
Bielsko-Biała

NAZWA

Nieodpłatna pomoc dla osób/rodzin korzystających
z pomocy społecznej:
• pomoc socjalna, poradnictwo w sprawach
mieszkaniowych, finansowych itp.

Pomoc bezpłatna dla mieszkańców BielskaBiałej, poradnictwo w sprawach mieszkaniowych,
przydziału mieszkania itp.

• Pomoc osobie pierwszego kontaktu.
• Pomoc prawna i mediacie.

Poradnictwo specjalistyczne, prawne.

Zapewnienie pomocy i poradnictwa prawnego
Z bezpłatnych porad mogą skorzystać mieszkańcy
Bielska-Białej.

Szeroko rozumiane poradnictwo i wsparcie
w kryzysie.

Pomoc dla mieszkańców Bielska-Białej.
Poradnictwo w ramach interwencji kryzysowej.

Pomoc bezpłatna dla mieszkańców Bielska-Białej
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
prowadzenie procedury Niebieskiej Karty.

INNE
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KONTAKT

GODZINY PRZYJĘĆ

WWW/E-MAIL

Bielsko-Biała
ul. Jana III Sobieskiego 92

Bielsko-Biała
ul. Karola Miarki 11

Polski Związek Emerytów
i Rencistów i Inwalidów
Zarząd Oddziału Okręgowego
w Bielsku-Białej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej

Bielsko-Biała
ul. Karola Miarki 11

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej

33/496-51-50

33/499-56-50

Od poniedziałku do piątku
od 7.30 do 15.30

Od poniedziałku do piątku
od 7.30 do 15.30

sekretariat@pup-bielsko.pl
www.bielsko-biala.praca.gov.pl

sekretariat@mops.bielsko.pl

33/499-56-50
33/499-56-00

33/812-52-55

33/496-51-50

33/499-56-50
33/499-56-00

info@pzeribielsko.pl

sekretariat@pup-bielsko.pl
www.bielsko-biala.praca.gov.pl

sekretariat@mops.bielsko.pl

Od poniedziałku do piątku
od 7.30 do 15.30

sekretariat@mops.bielsko.pl

PORADNICTWO W ZAKRESIE PRAW DZIECKA

poniedziałek, wtorek, środa
w godzinach od 7:00 do 12:00
czwartek, piątek biuro nieczynne

Od poniedziałku do piątku
od 7.30 do 15.30

Od poniedziałku do piątku
od 7.30 do 15.30

PORADNICTWO W SPRAWACH ŚWIADCZEŃ Z ZUS (emerytury, renty, inne świadczenia)

Bielsko-Biała
ul. Partyzantów 55

Bielsko-Biała
ul. Partyzantów 55

Powiatowy Urząd Pracy w BielskuBiałej

Powiatowy Urząd Pracy
w Bielsku-Białej

Bielsko-Biała
ul. Karola Miarki 11

PORADNICTWOO W SPRAWACH BEZROBOCIA, DORADCA ZAWODOWY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

ADRES

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej

NAZWA

Nieodpłatna pomoc dla osób/rodzin korzystających
z pomocy społecznej:
• pomoc socjalna, poradnictwo dla osób /rodzin
zgłaszających się o pomoc z zakresu praw
dziecka.

Pomoc bezpłatna dla emerytów, rencistów,
inwalidów. Poradnictwo w sprawach świadczeń ZUS
(emerytury, renty, inne świadczenia).

Pomoc bezpłatna dla mieszkańców BielskaBiałej. Poradnictwo w sprawach świadczeń z ZUS
(emerytury, renty, inne świadczenia).

Nieodpłatna pomoc dla osób/rodzin korzystających
z pomocy społecznej:
• pomoc socjalna,
• poradnictwo dla osób/rodzin,
• zgłaszających się o pomoc z zakresu
ubezpieczeń społecznych.

Pomoc bezpłatna dla mieszkańców Bielska-Białej.
Poradnictwo w sprawach bezrobocia, doradca
zawodowy dla osób bezrobotnych.

Nieodpłatna pomoc dla osób/rodzin korzystających
z pomocy społecznej:
• pomoc socjalna, poradnictwo dla osób
bezrobotnych, poszukujących zatrudnienia.

INNE
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Bielsko-Biała
ul. Legionów 9

Zespół Placówek dla Dzieci
i Młodzieży „PARASOL”
33/498-88-96

33/499-89-41
rejestracja codziennie
od 7.30 do 15.3

KONTAKT

WWW/E-MAIL

Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30

sektetariat@zpdmparasol.pl

Dyżury pracowników:
zps@mops.bielsko.pl
• poniedziałek – środa 7.00 – 15.30
• czwartek – piątek 7.00 – 15.30

GODZINY PRZYJĘĆ

Nieodpłatna opieka, wsparcie i pomoc
dla rodzin i dzieci.
Prowadzenie 11 placówek wsparcia dziennego dla
dzieci i młodzieży.

• Pomoc psychologiczna.
• Mediacje rodzinne.
• Terapia indywidualna, rodzinna.

INNE

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane
do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia
świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających
na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu,
w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osoba uprawnioną planu
działania i pomocy w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw
mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Bielsko-Biała
Pl. Opatrzności Bożej 18

ADRES

Zespół Poradnictwa
Specjalistycznego przy MOPS

NAZWA

ms.bielsko-biala.pl
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potrzebny oddział
Drugą rocznicę istnienia obchodzi Całodobowy Oddział Psychiatrii
Dzieci i Młodzieży Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.
Minione 24 miesiące pokazały, że oddział o takiej specjalizacji
jest bardzo potrzebny i stanowi ważny punkt na medycznej mapie
regionu.
Całodobowy Oddział Psychiatrii
Dzieci i Młodzieży powstał w listopadzie 2018 roku. Liczy 17 łóżek i znajduje się na pierwszym piętrze pawilonu nr
5 Szpitala Pediatrycznego. Wcześniej
pawilon przeszedł gruntowną modernizację. W ciągu dwóch lat oddział przyjął 437 pacjentów, którymi zajmował się
wykwalifikowany personel lekarsko-pielęgniarsko-terapeutyczny.
Najczęściej hospitalizowani byli
pacjenci w wieku 14-16 lat, najmłodszy
pacjent miał zaledwie 6 lat, najstarszy
obchodził w szpitalu 18. urodziny. Dominowali pacjenci z województwa śląskiego i małopolskiego. Tylko w bieżącym roku w Psychiatrycznej Izbie Przyjęć przeprowadzono 322 konsultacje;
średnio jest ich około 30 miesięcznie.
Oprócz tego, kilkadziesiąt konsultacji
psychiatrycznych dotyczyło pacjentów
innych oddziałów szpitala, szczególnie
Oddziału Pediatrycznego i Oddziału
Chirurgii Dziecięcej.

– Wśród schorzeń pacjentów hospitalizowanych dominowały pilne przyjęcia – po próbach samobójczych (najczęściej przez zamierzone zatrucie lekami), z powodu zaburzeń depresyjnych, zaburzeń zachowania oraz trudności emocjonalnych – informuje ordynator Całodobowego Oddziału Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, lekarz Sabina Micorek.
Ordynator dodaje, że trwająca od
wielu miesięcy sytuacja epidemiologiczna spowodowała zwiększenie liczby hospitalizacji pacjentów cierpiących
na zaburzenia depresyjne, lękowe, jadłowstręt psychiczny oraz podejmujących próby samobójcze. Wynika to
z faktu, że w wielu przypadkach izolacja społeczna nasila objawy zaburzeń
psychicznych u młodzieży.
Warto dodać, że młodzi pacjenci oddziału mogą korzystać z porad
Rzecznika Praw Pacjenta Psychiatrycznego.                               oprac. ek

Nowa karetka

wych, z ciężką niewydolnością oddechową – mówi ratownik medyczny, lider
podstacji Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Jasienicy Krzysztof Wilczek.
Bielskie pogotowie ratunkowe obsługuje powiat bielski i miasto Bielsko-Biała, a więc obszar zamieszkiwany
przez ok. 350.000 mieszkańców, ale
nie tylko.
– Wspieramy także ościenne powiaty, jak to się dzieje w przypadku naszego wymazobusu, który pracuje również na Śląsku Cieszyńskim – tłumaczy
starosta Andrzej Płonka.
oprac. ek

Bielskie Pogotowie Ratunkowe
kupiło nowy ambulans dzięki 600.000
zł dotacji z Ministerstwa Zdrowia. Pojazd wart jest w sumie 730.000 zł. Karetka, wyposażona m.in. w respirator
dla dzieci, trafi do punktu wyjazdowego
pogotowia w Jasienicy.
Dyrektor Bielskiego Pogotowia
Ratunkowego Wojciech Waligóra podkreśla, że karetka jest świetnie wyposażona w sprzęt z górnej półki. – Mamy w niej defibrylatory, urządzenia do
kompresacji klatki piersiowej, respirator, który możemy zastosować także
w przypadku dziecka powyżej pół roku.
Nie wszystkie respiratory spełniają takie wymogi – mówi szef pogotowia.
Nosze bariatryczne przystosowane do transportu cięższych chorych,
które są na wyposażeniu karetki, kosztują ok. 150.000 zł. Stąd tak wysoka cena pojazdu.
– Myślę, że siłę i wolę walki
z pandemią będziemy mieli do końca, natomiast takie wsparcie znacznie
nam ją ułatwia. Respirator przydaje się
w przypadku pacjentów typowo covido-

Modernizacja oprogramowania komputerowego służącego do planowania leczenia
promieniami, fot. materiały prasowe Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego

Komputery w leczeniu nowotworów
W Zakładzie Radioterapii Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego trwają prace, które mają poprawić skuteczność leczenia osób
dotkniętych chorobami nowotworowymi.
Po niedawnym uruchomieniu nowoczesnej Pracowni Brachyterapii teraz
rozpoczęła się modernizacja oprogramowania komputerowego służącego do
planowania leczenia promieniami.
Systemy komputerowe służące
do planowania leczenia promieniami są
bardzo zaawansowane technologicznie.

Chcąc nadążyć za postępem, jaki ma
miejsce w dziedzinie radioterapii, muszą
one być co kilka lat aktualizowane.
System instalowany w tej chwili
w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim jest jednym z najnowocześniejszych oprogramowań dostępnych
na rynku. Pozwoli na realizację w miejskim szpitalu nowatorskich i wyjątkowo specjalistycznych technik radioterapii. Pierwsze ich zastosowanie nastąpi
prawdopodobnie wkrótce po zainstalowaniu.                                                           r

Przychodźcie na wyznaczone godziny
O odpowiedzialne zachowanie
apeluje Szpital Wojewódzki
w Bielsku-Białej do osób, które
korzystają z pomocy poradni
specjalistycznych.
– Pacjenci powinni przychodzić na
wyznaczoną godzinę. Nie ma potrzeby,
aby zjawiali się w poradni wcześniej, narażając siebie i innych na ryzyko infekcji
– mówi dyrektor Szpitala Wojewódzkiego Sabina Bigos-Jaworowska. Dyrektor
podkreśla, że lekarze, diagności, rehabilitanci i pozostały personel medyczny
przestrzegają reżimu sanitarnego, który ma zapobiec zakażeniu Sars-CoV-2.
Trzeba jednak przypomnieć, że bardzo
dużo zależy od pacjentów, którzy codziennie przychodzą po pomoc.
Terminy i godziny wizyt zaplanowano tak, aby ograniczyć liczbę osób
przebywających w poradni w tym samym czasie.
– Tłok sprzyja rozprzestrzenianiu

się Sars-CoV-2. W takiej sytuacji na zakażenie koronawirusem narażamy nie
tylko siebie, ale także innych oczekujących na wizytę – stwierdza Sabina Bigos-Jaworowska, dodając, że w zatłoczonych miejscach nie ma możliwości
zachowania odpowiedniego dystansu
społecznego, który znacznie zmniejsza
możliwość zakażenia nie tylko Sars-CoV-2, ale także np. wirusem grypy.
Rzecznik Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej Anna Szafrańska informuje, że w szpitalu działają wszystkie
specjalistyczne poradnie. Rygorystyczne przestrzeganie środków ostrożności
przez lekarzy, a także pozostały personel medyczny chroni przed zakażeniem Sars-CoV-2. Lekarze, pielęgniarki
położne i pozostały personel medyczny
wyposażeni są w środki ochrony osobistej: maski, gogle, rękawiczki i kombinezony. Na bieżąco odbywa się również
dezynfekcja pomieszczeń i szpitalnej
aparatury.                                                r
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Wspomnienie o dr Zofii Maczyńskiej
(1930-2020)
W listopadzie zmarła znana
i wielce zasłużona dla bielskiej pediatrii
lekarka Zofia Maczyńska. Wspomnienie o niej przygotował kolega po fachu,
neonatolog Andrzej Poraniewski.
Zofia Maczyńska urodziła się
9 maja 1930 r. w Ropicy na Zaolziu,
w Czechosłowacji. W 1949 r. zdała
maturę w cieszącym się dobrą opinią
Gimnazjum Ogólnokształcącym w Cieszynie. Rozpoczęła studia medyczne
w Czechosłowacji, potem przeniosła
się na Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Krakowie. Dyplom lekarza
medycyny uzyskała w 1955 roku. Po
studiach rozpoczęła pracę na Oddziale Dziecięcym Szpitala Miejskiego nr
l im. N. Cybulskiego w Bielsku-Białej.
Po otwarciu nowego szpitala i przeniesieniu do niego personelu medycznego i dzieci l maja 1959 r. kontynuowała
pracę w Szpitalu Specjalistycznym XV-lecia im. Janusza Korczaka (dzisiejszy Szpital Pediatryczny – przyp. red.).
Tam też w 1960 r. zdała egzamin i uzyskała I stopień specjalizacji z pediatrii;
kierownikiem specjalizacji był dr med.
Jan Kroczak – dyrektor szpitala, konsultant wojewódzki do spraw pediatrii.
Wyszła za mąż za Kazimierza
Maczyńskiego, inżyniera, a później
doktora habilitowanego Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej. Urodziła trzech synów – Tadeusza (ur. 1956),
Jana (ur. 1961) i Andrzeja (ur. 1964),
jednak nie zaniedbała obowiązków za-

wodowych i w 1964 roku uzyskała II
stopień specjalizacji w z pediatrii. Wróciła do Szpitala Miejskiego nr l przy ul.
Wyspiańskiego na stanowisko ordynatora oddziału noworodków.
Ciężkie to były czasy, musiała
pracować w dzień i w nocy, bez żadnych asystentek. Noworodki i wcześniaki nie rodziły się tylko podczas
dziennego dyżuru. Do trudnych porodów, np. cięć cesarskich, musiała
niejednokrotnie jechać samochodem
w nocy, czasem przekraczając dozwoloną szybkość... Życie noworodka było
ważniejsze.
W oddziale wprowadziła nowe metody leczenia konfliktów serologicznych: transfuzje wymienne krwi
u noworodków (na przywiezienie krwi
z Katowic czekało się kilka godzin) czy
fototerapię. Wspólnie z mężem, który opracował stronę techniczną i wykonał pulmarkę – prototyp urządzenia
pozwalającego wspierać oddychanie
u wcześniaków – zastosowała ją do ratowania dzieci. O respiratorach dla noworodków nikt u nas wtedy nie słyszał.
Nieliczne stare inkubatory spełniały
rolę cieplarki. Noworodków z ciężkimi
wadami wrodzonymi nie było gdzie leczyć.
Brała udział w kursach i szkoleniach noworodkowych i pediatrycznych. Prowadziła też w domu prywatną praktykę lekarską, cieszącą się dużym uznaniem. Pensje w służbie zdro-

Świece Caritas pomagają
Wraz z nastaniem adwentu Caritas diecezji bielsko-żywieckiej zachęca do wsparcia akcji Wigilijne
Dzieło Pomocy Dzieciom. Tegoroczne hasło akcji brzmi
Świeca, która tworzy polską wigilię.
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to przedsięwzięcie o wymiarze ekumenicznym, świece rozprowadzane są również we wspólnotach prawosławnych
i protestanckich. Z zebranych środków Caritas wspiera wakacyjny wypoczynek, posiłki i stypendia dla dzieci
oraz ich rehabilitację i leczenie. W tym roku szczególnie ważna jest pomoc najmłodszym mającym utrudniony dostęp do edukacji zdalnej. O przeznaczeniu wpływów pozyskanych dzięki akcji będą decydować diecezjalne oddziały Caritas. Ponadto w tym roku 10 groszy
ze sprzedaży każdej z wigilijnych świec zostanie przeznaczone na wsparcie dzieci z krajów Bliskiego Wchodu dotkniętych konfliktami zbrojnymi.
W akcji biorą udział harcerze Związku Harcerstwa
Polskiego propagujący ideę Betlejemskiego Światła

Dr Zofia Maczyńska z wnuczkami
wia i na uczelniach, nawet ordynatora
i wykładowcy na politechnice, nie były
duże, a rodzina liczna (+ babcia). W latach 1960-1970 Zofia Maczyńska pełniła też funkcję inspektora ds. higieny
szkolnej i aktywnie pracowała w Towarzystwie Lekarskim.
Pierwsze asystentki uzyskała
w latach 70. ub. wieku. Wyszkoliła liczną grupę pediatrów i neonatologów,
była dla nich nie tylko szefową specjalizacji, ale matkowała niedoświadczonym lekarkom – matkom, nie zawsze
mającym swoje matki czy babcie.
Opiekuńcza pani doktor służyła im nie
tylko poradą zawodową, ale i życiową.
Od 1980 r. należała do Solidarności. W latach 1989-1995 r. była
przewodniczącą Solidarności w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Bielsku-Białej, rozwiązywała trudne sprawy pracownicze. Mimo wielu spraw
na głowie, miała czas wyskoczyć na

Pokoju. Niesiony przez nich na świecach Caritas ogień
z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem trafia do
wielu środowisk, instytucji i domów, aby w symboliczny sposób rozpalić w każdym chęć pomagania innym.
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom można wesprzeć, odbierając świecę w parafii lub placówce Caritas, wysyłając SMS wigilia pod numer 72052 (koszt
2,46 zł z VAT), dokonując płatności on-line albo wypełniając przelew – dane na http://wigilijnedzielo.caritas.pl/                      

Napisz list
do babci i dziadka
Do napisania świątecznych listów do seniorów z domów opieki społecznej zachęca bielszczan,
zwłaszcza najmłodszych, Wydział Polityki Społecznej
Urzędu Miejskiego. Do listów można dodać pracę plastyczną. Chodzi o to, aby przekazać samotnym, starszym osobom odrobinę wsparcia, zainteresowania i radości. Autorami listów mogą być bielszczanie w wieku

narty, na stoku demonstrowała duży kunszt narciarski. Od 1990 r. była
członkiem Izby Lekarskiej. Za działalność zawodową i społeczną została
uhonorowana Brązowym, Srebrnym
i Złotym Krzyżem Zasługi.
Gdy przeszła na emeryturę, nie
straciła kontaktu ze szpitalem, łatała
dziury w kalendarzu dyżurów na oddziale noworodkowym, nie odmawiając nigdy pomocy. Na swoje imieniny
(15 maja) zawsze zapraszała byłe asystentki i kolegę. Oj, Zosiu! Kto nam poda pyszny tort orzechowy i lody?!
Zofia Maczyńska zmarła 4 listopada 2020 r. Pozostawiła w żałobie
3 synów, 8 wnuków i 2 prawnuków. Pochowana została na cmentarzu parafialnym w Białej.
lekarz Andrzej Poraniewski,
były ordynator Oddziału
Noworodków Szpitala
Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

przedszkolnym, szkolnym i ci troszkę starsi. List – maksymalnie strona A4 – należy zaadresować do Babci/
Dziadka i zawrzeć w nim króciutki opis nadawcy (imię,
wiek, zainteresowania – z zachowaniem zasad ochrony
danych osobowych), różnorodne spostrzeżenia o świecie i życiu oraz życzenia świąteczno-noworoczne. Do listu można dołączyć ręcznie wykonaną pracę plastyczną z motywami świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku – również w rozmiarze maksymalnie A4. Jedna osoba może napisać kilka listów. Później należy je przekazać do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w zamkniętych kopertach z dopiskiem Świąteczny
list do Babci/Dziadka – do 18 grudnia br. Listy można
wrzucać do wystawionej przed urzędem skrzyni na korespondencję lub do specjalnego pojemnika, natomiast
osobiście – jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 33 4971492.
W okresie przedświątecznym wszystkie listy zostaną przekazane do samotnych seniorów.                                                                                        
opr. JacK, ek
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Światło i dźwięk, czyli nowa jakość w Kubiszówce
W organizacji imprez w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz od niedawna pomaga nowoczesny sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy zakupiony
za pieniądze z ministerialnego grantu.

Kubiszówka to placówka Miejskiego Domu Kultury znana z różnorodnej i innowacyjnej oferty kulturalnej
kierowanej do różnych grup wiekowych oraz ciekawych
projektów edukacyjnych dla lokalnej społeczności. Na
przełomie 2019 i 2020 roku siedziba DK przy ul. Juliusza Słowackiego 17 wypiękniała też zewnętrznie, do
czego przyczynił się przeprowadzony remont elewacji
zabytkowego budynku. W tym roku Kubiszówka zadbała o to, by podnieść jakość organizowanych koncertów
i wydarzeń artystycznych poprzez modernizację wyposażenia sali widowiskowej. Środki na ten cel placówka pozyskała, zdobywając grant Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura domów kultury.

Dla Kubiszówki zakupiono sprzęt nagłośnieniowy
i oświetleniowy oraz nowe podesty sceniczne, których
dotąd bardzo brakowało w wyposażeniu sali. Jednak
największą dumą zespołu DK jest mikser cyfrowy, który zastąpił nieco już archaiczne urządzenie analogowe.
Modernizacja oświetlenia i nagłośnienia domu
kultury podniesie jakość i atrakcyjność oferty.
– Nowy sprzęt umożliwia nam organizację wartościowych i spektakularnych koncertów muzyki poważnej oraz rozrywkowej, a także zapraszanie najbardziej wymagających artystów i zespołów naszego kraju – podkreśla kierownik Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz Iwona Kusak. – Dzięki tej inwestycji jesteśmy teraz bardziej atrakcyjni dla naszych partnerów, z którymi

współpracujemy przy organizacji wielu wydarzeń kulturalnych.
O wysokiej jakości nowego sprzętu miała okazję
przekonać się publiczność słuchająca 4 października
br. koncertu zespołu Carrantuohill, podczas którego
wykorzystano większość  zakupionych urządzeń. Koncert okazał się fenomenalny, a publiczność z uznaniem
wypowiadała się o wysokiej klasie światła i dźwięku.
Na prezentację finalnego efektu modernizacji sali widowiskowej będziemy musieli jednak poczekać do
wznowienia działalności bielskich instytucji kultury.
Miejmy nadzieję, że nastąpi to jeszcze w tym roku, bo
Kubiszówka ma w planach wiele ciekawych wydarzeń
artystycznych!                                                                     r

Granice języka – granicami świata
Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz
zakończył realizację projektu Granice
języka – granicami świata, rozwijającego kompetencje językowe młodzieży.
W warsztatach przygotowanych w tym
projekcie uczestniczyło 200 uczniów
szkół ponadpodstawowych, w tym wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii, Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży Nadzieja.
Już po raz piąty z rzędu Kubiszówka zdobyła grant programu Narodowego Centrum Kultury Ojczysty – dodaj do
ulubionych. Tegoroczna edycja tego programu zatytułowana Język – człowiek –
kultura była poświęcona zagadnieniom
z zakresu antropologii słowa i socjolingwistyki. Podczas cyklu warsztatów językowych dla młodzieży oraz warsztatów dla nauczycieli i instruktorów podejmowano temat języka jako podstawowego narzędzia myślenia i komunikacji oraz nośnika przekazywania kultury.

Zajmowano się też rolą języka w społeczeństwie.
Do stworzenia scenariuszy warsztatów Kubiszówka zaprosiła wybitnych
językoznawców: prof. Izabelę Winiarską-Górską z Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Anetę Załazińską

z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Konspekt warsztatów na temat
wizji świata i człowieka w opowieściach
różnych kultur przygotowała dr Agnieszka Przybyła-Dumin z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. W projekcie przeprowadzono łącznie

jedenaście warsztatów, w których wzięło udział prawie 200 uczniów szkół ponadpodstawowych, w tym wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, Katolickiego Ośrodka Wychowania
i Terapii Młodzieży Nadzieja. Ciekawą
propozycją edukacyjną dla nauczycieli
i animatorów kultury pracujących z młodzieżą były warsztaty prof. A. Załazińskiej poświęcone relacjom między człowiekiem, językiem i kulturą.
W ramach projektu przygotowano
też wystawę kaligrafii zatytułowaną Pismo zwierciadłem kultury, na której zaprezentowano prace kaligraficzne Kamila Bachmińskiego. Z powodu pandemii
nie udało się zrealizować młodzieżowego forum językowego, które w poprzednich latach finalizowało projekt. Zamiast
niego powstała strona internetowa Granice języka – granicami świata www.
granicejezyka.pl/, na której zostały zamieszczone wykłady ekspertów, scenariusze warsztatów i inne materiały edukacyjne.                                                     r
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Przetargi

Przeciwko przemocy
wobec kobiet
Bielski Klub Sorptimist International bierze udział
w kampanii Orange the World – przeciwko przemocy
wobec kobiet. Jej symbolem jest pomarańczowy kwiat
lub pomarańczowy element garderoby.
Kampania odbywa się na całym świecie w okresie od 25 listopada, który jest Międzynarodowym
Dniem Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, a 10
grudnia, który jest Międzynarodowym Dniem Praw
Człowieka. Wybór dat obchodów to symboliczne podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka. Dzień 25 listopada został wybrany w 1981 r. – dla
upamiętnienia morderstwa trzech sióstr dokonanego 25 listopada 1960 r. w Republice Dominikany. 17
grudnia 1999 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych
uznała go oficjalnie Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet.  
W kampanię włączyły się wszystkie kluby Soroptimist International w Polsce. Organizowane są
konferencje, performensy, trwa też kampania w mediach społecznościowych. Klub Sorptimist International w Bielsku-Białej rozwiesił w mieście banery z hasłem Razem przeciw przemocy wobec kobiet. Kampanię objął patronatem prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.
– Przemoc wobec kobiet stanowi jedną z najbardziej drastycznych form dyskryminacji ze względu na płeć. Poprzez hasło Razem przeciw przemocy
wobec kobiet dodajemy kobietom siły i odwagi. Przypominamy, że wina za przemoc zawsze leży po stronie sprawcy, nigdy zaś ofiary – podkreślają członkinie
Klubu Soroptimist z Bielska-Białej.                opr. JacK

EKOstyl on-line
Cieszące się co roku wielkim zainteresowaniem
bielskie Targi Zdrowej żywności, Stylu życia i Ekorodziny EKOstyl musiały w tym roku przenieść się do internetu. Przez cały grudzień, a może i dłużej, czynny
jest E-Pasaż Handlowy 8. edycji targów.
Co roku targi EKOstyl organizuje w Bielsku-Białej Biuro Promocji i Wystaw Astra. W tym roku biuro zachęca do zakupów ekologicznych produktów on-line. Główne kategorie produktów to – zdrowa żywność, także ta certyfikowana, ekokosmetyki, zdrowie
i odporność, ekodom, ekorodzina. Najpopularniejszym segmentem jest zdrowa żywność, głównie polskich producentów, a do tego oryginalne, smakowite specjały z Grecji, Bułgarii, Węgier, Gruzji oraz Armenii. Drugi najpopularniejszy segment to kosmetyki
naturalne, bezpieczne dla człowieka i jego otoczenia
oraz akcesoria i środki czystości, zapewniające idealnie czysty dom bez chemii. Dział zdrowia to suplementy diety, ziołolecznictwo i dietetyka. Więcej na
www.pasazekostyl.pl/                                     oprac. wag

Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Bielsku-Białej
przy ul. Mariana Langiewicza 26a i b
1) lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 68,45 m2,
znajdującego się w budynku przy ul. Mariana Langiewicza 26a,
obj. Kw BB1B/00096019/2 wraz z udziałem wynoszącym ½
w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu, na
którym ten budynek jest posadowiony,
2) lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 69,50 m2,
znajdującego się w budynku przy ul. Mariana Langiewicza 26a,
obj. Kw BB1B/00096020/2 wraz z udziałem wynoszącym ½
w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu,
na którym ten budynek jest posadowiony – oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 958/46 o pow. 757 m2 obręb 32 Lipnik, obj.
Kw BB1B/00096018/5;
3) nieruchomości zabudowanej przy ul. Mariana Langiewicza
26b, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 958/31 o pow. 351
m2 obręb 32 Lipnik obj. Kw BB1B/00096021/9.
cena wywoławcza: 562.235,00 zł, w tym budynek: 474.257,00
zł, grunt: 87.978,00 zł
wadium: 50.000,00 zł
Zgodnie z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) sprzedaż
ww. zabudowanej nieruchomości  podlega zwolnieniu z podatku
od towarów i usług.
Ww. działki zabudowane są budynkiem mieszkalno-usługowym, którego nielegalna rozbudowa (nadbudowa całego budynku związana ze zmianą konstrukcji dachu i adaptacją poddasza na powiększenie dwóch mieszkań, urządzenie niezależnego lokalu mieszkalnego nad częścią garażową oraz dobudowa wiatrołapu), wymaga prac rozbiórkowych bądź też legalizacji, po uzyskaniu stosownych pozwoleń. Lokalizacja zabudowy
mieszkaniowej w sąsiedztwie drogi ekspresowej wymaga pozytywnego uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych
i Autostrad oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział
w Katowicach warunkuje możliwość przeznaczenia budynku nr
26a i b przy ul. Mariana Langiewicza na cele mieszkalno-usługowe poprzez dokonanie zapisu w akcie notarialnym przenoszącym prawo własności o bezwzględnym braku występowania z jakimkolwiek roszczeniem wynikającym z tytułu ewentualnego oddziaływania drogi ekspresowej wobec zarządcy drogi tj.
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. W dziale III
Kw BB1B/00096018/5 wpisana jest nieodpłatna służebność dostępu celem eksploatacji oraz konserwacji i naprawy wodociągu o przekroju 100 mm położonego na pgr 958/30 (obecnie dz.
958/46) na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy nieruchomości obj. Kw 24019 gm. kat. Kobiernice.
Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań. Dla terenu nie
obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie
ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość położona jest w obszarze W – infrastruktury wodociągowej. Stanowi samodzielną nieruchomość  
zabudowaną i możliwa jest na niej lokalizacja funkcji usługowej.
I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono 6 sierpnia 2020
r. Przetarg odbędzie się 4 lutego 2021 r. o godz. 10:00 w sali nr
208 (II piętro) Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 5. Wadium należy wpłacić nie później niż do 29 stycznia 2021 r.
Prezydent Bielska-Białej ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej części nieruchomości stanowiącej

własność Skarbu Państwa, położonej w Bielsku-Białej przy ul.
Michała Grażyńskiego 54 obręb 53 Dolne Przedmieście
oznaczenie: dz. 15/4 KW BB1B/00087324/7
powierzchnia: 723 m2
cena wywoławcza: 2.391.695,00 zł
w tym budynek: 2.083.390,00 zł, grunt: 308.305,00 zł
wadium: 230.000,00 zł
Nieruchomość zabudowana jest czterokondygnacyjnym budynkiem usługowym, częściowo podpiwniczonym, ze strychem o powierzchni całkowitej 1.984,63 m2. W budynku znajdują się pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni użytkowej
1.447,61 m2. Powierzchnia pomocnicza w postaci strychu, piwnic i klatki schodowej wynosi 537,02 m2. Powierzchnia zabudowy wynosi 602 m2. Budynek stanowi pustostan, posiada cechy
obiektu zabytkowego, znajduje się w wykazie gminnej ewidencji
zabytków miasta Bielska-Białej. Remont należy przeprowadzić
pod nadzorem konserwatorskim.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań. Zgodnie z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.)
sprzedaż ww. zabudowanej nieruchomości podlega zwolnieniu
z podatku od towarów i usług.
Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty
uchwałą nr LVIII/1848/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 16
maja 2006 r. Zgodnie z planem miejscowym ww. działka objęta jest jednostką 91 – UPn-05 – zabudowa usługowa, rzemieślnicza i produkcyjna, nieuciążliwa – w tym: usługi handlu o powierzchni sprzedaży do 2000 m2, gastronomii, kultury, sportu
i rekreacji, rzemiosła, obsługi turystyki i transportu drogowego,
administracji i zarządzania oraz ośrodki badawcze i wdrożeniowe nowych technologii.
I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono 4 września 2020 r. Nieruchomość można obejrzeć 29 grudnia 2020
r. w godz. 10.00-10.30 oraz 20 stycznia 2021 r. w godz. 13.0013.30. Przetarg odbędzie się 5 lutego 2021 r. o godz. 10:00 w sali nr 208 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl.
Ratuszowym 5. Wadium należy wpłacić nie później niż do 1 lutego 2021 r.
Wadium do przetargów wpłaca się przelewem na konto: Urząd
Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-Księgowy 25 1240
4142 1111 0000 4822 9638 Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej.
Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na konto
Urzędu w wyżej podanym terminie.
Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetargu,
a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się
na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od
zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli
w terminie:
– do 29 stycznia w odniesieniu do nieruchomości przy ul. Mariana Langiewicza 26a i b
– do 1 lutego 2021 r. w odniesieniu do nieruchomości przy ul. Michała Grażyńskiego 54
zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia
wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi grani-
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cami państwa polskiego, złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie
uchylenia się od zawarcia umowy.
Wylicytowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić w całości
przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (budynek przy pl. Ratuszowym 6, parter, stanowisko nr 4, tel. 334971806) lub w Wydziale Nieruchomości (budynek przy pl. Ratuszowym 5, II piętro,
pok. 213, tel. 334701224) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Adres strony internetowej
Urzędu: bip.um.bielsko.pl
Prezydent miasta może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych
powodów.                                                                                            q

Sprzedaż
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 z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Bielsko-Biała, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zgodnie z zarządzeniami prezydenta miasta:
1. nr ON.0050.1313.2020.NR – rejon ulic: Bałtyckiej i Zygmunta Drobniewicza, obręb Olszówka Dolna
oznaczenie: dz. 119/63 KW BB1B/00054248/0
powierzchnia: 160 m2
przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej – dz.
119/20 o pow. 901 m2
cena nieruchomości: 40.000,00 zł
cena obowiązuje do 21 grudnia 2020 r.
Nieruchomość położona jest w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr XXXVI/881/2009 Rady Miejskiej z 27.01.2009 r.  
Zgodnie z ww. planem działka 119/63 znajduje się w jednostce
urbanistycznej MN-02, tj. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Działka gminna jest w kształcie trójkąta, przylega do północnej granicy działki 119/20 i tworzy z nią zwarty
kompleks, poprawiając kształt nieruchomości uzupełnianej.
Cena działki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 23 proc.
2. nr ON.0050.1366.2020.NR z 24 września 2020 r. – ul. Karpacka obręb Kamienica
oznaczenie: dz. 141/5 KW BB1B/00061731/5
powierzchnia: 377 m2
przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej – poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
stanowiącej budynek mieszkalny, objęty odrębną księgą wieczystą; ww. zbycia dokonuje się w celu regulacji terenowo-prawnej
cena nieruchomości: 90.000,00 zł
cena obowiązuje do 21 grudnia 2020 r.
Nieruchomość położona jest w obszarze, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nie
zostały wydane również dla nieruchomości decyzje o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Bielska-Białej
działka 141/5 położona jest w przeważającej części w obszarze MNe – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz
w niewielkim fragmencie w obszarze ZS – zieleń nieurządzona.
Z uwagi na przebiegające przez działkę uzbrojenie terenu, tj.
sieć gazową gnD20, kanalizacyjną ks160 oraz wodociągową

woA40 zastrzega się całodobowy dostęp do sieci i urządzeń odpowiednim służbom dysponentów sieci, w przypadku konieczności usuwania awarii i konserwacji. Na terenie gdzie przebiegają
linie sieci nie wolno wznosić żadnych obiektów stałych, sadzić
drzew i krzewów.
Sprzedaż tego gruntu gminnego zostanie zwolniona z opodatkowania VAT.
3. nr ON.0050.1186.2020.NR z 1 lipca 2020 r. – ul. Bystrzańska, obręb Mikuszowice Śląskie,.
oznaczenie: dz. 425/35 KW BB1B/00062683/0
powierzchnia: 161 m2
przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej – ozn. jako dz. 425/34, dz. 425/36, dz. 425/37, dz. 425/38 o łącznej pow.
1784 m2
cena nieruchomości: 57.000,00 zł
cena obowiązuje do 28 grudnia 2020 r.
Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego nie został
uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej (przyjętym uchwałą Rady
Miejskiej nr XIX/487/2012 z 29 maja 2012 r. ze zm.), przedmiotowa działka znajduje się w obszarze MNU (zabudowa mieszkaniowo-usługowa). Jest to płaski pas terenu o długości około
40 m i szerokości ok. 4 m, wewnątrz ogrodzenia, wykorzystywany obecnie jako dojazd do graniczących z nim działek (na powiększenie których jest przewidziany). Część terenu działki jest
przedmiotem umowy dzierżawy zawartej na czas nieoznaczony.
Cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT
w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży, przy czym obowiązująca obecnie stawka podatku VAT wynosi 23 proc.
Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i ust. 2, art. 35 ust.
1 i ust. 2, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 3
ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.
j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Bielsko-Biała, przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z uchwałą
nr XXII/567/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 22 września
2020 r. oraz zarządzeniem nr ON.0050.1391.2020.NR prezydenta Bielska-Białej z 2 października 2020 r. w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.
położenie: w rejonie ulic Bohaterów Monte Cassino oraz Rudawka, obręb Wapienica
oznaczenie: dz. 5/11, dz. 5/15 KW BB1B/00027647/9 oraz dz.
5/1, dz. 5/19 KW BB1B/00143652/6
powierzchnia: 6.952 m2, 1.343 m2, 1.343 m2, 1.379 m2 – łącznie 11.017 m2
cena nieruchomości netto: 2.754.250,00 zł
cena obowiązuje do 5 stycznia 2021 r.
Nieruchomości położone są w terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjęty
uchwałą nr XXX/930/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 15
czerwca 2004 r. Zgodnie z ww. planem kompleks ww. działek
w przeważającej części znajduje się w jednostce 53_P,U-04, tj.
tereny przemysłu i usług. W niewielkiej południowo-wschodniej
części od strony obwodnicy działki znajdują się w jednostce 90_
KDS 2/3, tj. droga ekspresowa wraz z ulicami serwisowymi oraz
węzłem. Zarządca ww. ciągów komunikacyjnych nie przewiduje
żadnej dodatkowej inwestycji na terenie ww. działek.
Obsługa komunikacyjna ww. nieruchomości możliwa jest bezpośrednio na działkę 5/11 poprzez zjazd z ul. Rudawka, zlokalizowany w pobliżu granicy z działką sąsiednią 4/20. Inwestor zobowiązany jest do odrębnego uzgodnienia z zarządcą drogi możliwości i warunków obsługi komunikacyjnej planowanej inwestycji.

Działka 5/11 została objęta ostateczną Decyzją 2/2017 Wojewody Śląskiego z 12 kwietnia 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w związku
z budową gazociągu DN500 MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice-Oświęcim. Wobec powyższego ww. działka została
ograniczona w sposobie korzystania w celu zapewnienia wejścia
na czas budowy ww. gazociągu oraz w celu zapewnienia prawa
wejścia na czas konserwacji i usuwania napraw po zakończeniu
inwestycji. Dla projektowanego gazociągu wyznaczono na działce 5/11 strefę kontrolowaną o szerokości 8 metrów (4 m od osi
w każdą stronę), w której nie należy wznosić żadnych obiektów
budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu, a także w odległości 3 metrów od osi nie mogą znajdować
żadne drzewa. Wszelkie prace w strefach kontrolowanych mogą
być prowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu z operatorem
ww. sieci gazowej.
Z uwagi na przebiegające przez działkę uzbrojenie terenu, tj.
sieć gazową oraz energetyczną zastrzega się całodobowy dostęp do sieci i urządzeń odpowiednim służbom dysponentów sieci, w przypadku konieczności usuwania awarii i konserwacji. Na
terenie gdzie przebiegają linie sieci nie wolno wznosić żadnych
obiektów stałych, sadzić drzew i krzewów.
Cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg
stawki 23 proc.
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 licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego, pl. Ratuszowy 6, stanowisko nr 4,
parter.                                                                                                  q

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 Bielska-Białej
1. nr ON.0050.1453.2020.NR z 6 listopada 2020 r. – dzierżawa
na czas oznaczony trzech lat, położonej w Bielsku-Białej przy
ul. Jana Sobieskiego/Okrętowej obręb Stare Bielsko – do wykorzystania na ogródek przydomowy – na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: dz. 914/1 KW BB1B/00008106/6
powierzchnia: 3 m2
czynsz: 50,00 zł rocznie + VAT (stawka może ulec aktualizacji)
teren niezabudowany, objęty planem – w jednostce 98_MN-57
(zabudowa mieszkaniowa)
2. nr ON.0050.1481.2020.NR z 24 listopada 2020 r. – dzierżawa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Wczasowej
obręb Lipnik – do wykorzystania na ogródki przydomowe – na
rzecz osób fizycznych.
oznaczenie: dz. 660/299, dz. 660/298, dz. 660/297, dz. 660/303
obj. KW BB1B/00126860/2
powierzchnia: 3 m2, 6 m2, 7 m2, 7 m2
czynsz: 0,15 zł miesięcznie + VAT, 0,30 zł miesięcznie + VAT,
0,35 zł miesięcznie + VAT, 0,35 zł miesięcznie + VAT (stawka
może ulec aktualizacji)
teren niezabudowany, nieobjęta planem, położona w obszarze
MN (zabudowa mieszkaniowa)                                                       q
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Narodowy Spis
Powszechny
W dniach od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. zostanie przeprowadzony Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań.
Do spisu będą wykorzystywane m.in. dane
z ewidencji miejscowości, ulic i adresów prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Z uwagi
na fakt, że dane wskazanej bazy powinny być aktualne, każdy kto posługuje się punktem adresowym

bez posiadania dokumentu zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego posesji, ma obowiązek
złożyć wiosek do Prezydenta Miasta Bielska-Białej
w tej sprawie.
Brak takiego zawiadomienia skutkuje tym, że
adres nie będzie funkcjonował w bazie ewidencji,
miejscowości, ulic i adresów, na mapach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jak
również w ewidencji gruntów i budynków. Z bazy tej
korzystają służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek oraz służby ratownicze, więc jej aktualność ma ogromne znaczenie.                opr. JacK

ostrożnie z antybiotykami

Apteki po staremu

18 listopada br. w krajach Unii Europejskiej po raz 13. obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach obchodzony był w tym roku
w dniach 18-24 listopada.
Europejski Dzień Wiedzy Antybiotykach EAAD został ustanowiony w 2008 r. przez Komisję Europejską na wniosek Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób, z kolei Światowy
Tydzień Wiedzy o Antybiotykach (WAAW) ustanowiła Światowa
Organizacja Zdrowia w 2015 roku. Inicjatywy te są odpowiedzią
na narastające zagrożenie związane ze zjawiskiem oporności
drobnoustrojów na antybiotyki i mają na celu zwiększenie świadomości na temat globalnej oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) i zachęcenie ogółu społeczeństwa, pracowników ochrony zdrowia i decydentów do najlepszych praktyk, aby
uniknąć dalszego pojawiania się i rozprzestrzeniania zakażeń lekoopornych.
Przyczyną narastającej antybiotykooporności jest przede
wszystkim nadmierne i/lub niewłaściwe stosowanie antybiotyków
w medycynie, weterynarii, a także w wielu krajach w hodowli zwierzęcej. Prowadzone w tym roku działania informacyjne mają na
celu przeciwdziałanie – w dobie pandemii COVID-19 – pogorszeniu kryzysu trwającego w obszarze oporności patogenów bakteryjnych na antybiotyki – Zjednoczeni w ochronie antybiotyków
(United to preserve antimicrobials WHO).
Jaką wiedzę przekazuje kampania Europejski Dzień Wiedzy
o Antybiotykach’2020?
• Przeziębienie, grypa, Covid-19 to choroby wirusowe;
• Antybiotyki – nie działają na wirusy, działają na bakterie,
nadużywane tracą skuteczność;
• Pamiętaj! przyjmuj tylko antybiotyki przepisane przez lekarza, stosuj się do zaleceń lekarza, nie przerywaj terapii antybiotykowej, nawet jeśli poczujesz się lepiej, nie stosuj antybiotyków pozostałych po wcześniejszych terapiach;
• Przeciwdziałaj zakażeniom – często myj lub dezynfekuj ręce, zasłaniaj usta i nos w przestrzeni publicznej, zachowaj co najmniej 1,5 m odległości od innych.
Antybiotykooporność jest zagrożeniem dla zdrowia i życia
nas wszystkich. Skuteczność antybiotyków, a więc możliwość leczenia zakażeń i chorób bakteryjnych zależy od rozsądnego ich
stosowania.
W czasach pandemii COVID-19 pamiętajmy o oporności na
środki przeciwdrobnoustrojowe.
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach dostępnymi na
stronie internetowej Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków: www.antybiotyki.edu.pl/edwa/index.php
informacja przygotowana przez Narodowy Instytut Leków

Bez zmian dotyczących przyszłorocznej działalności aptek całodobowych
w Bielsku-Białej – będą to nadal apteka
Klimczok przy ul. Cyniarskiej 11 i apteka
Na Dworcu przy ul. Warszawskiej 2.
Decyzję o dostępności do świadczeń
aptek ogólnodostępnych funkcjonujących
na terenie miasta w porze nocnej, w niedzielę i święta oraz inne dni wolne od pracy
podjęła Rada Miejska 17 listopada 2020 r.
Od poniedziałku do piątku praca aptek będzie trwała nie krócej niż od godziny 9.00
do 18.00, w soboty nie krócej niż od godz.
9.00 do 13.00.
W innych godzinach będą pracowały
apteka Bądź Zdrów (pn.-pt. w godz. 7.0019.00), Apteka Świętego Łukasza przy ul.
Bystrzańskiej 94 B (pn.-pt. w godz. 8.0019.00), apteka W Wapienicy przy ul. Cieszyńskiej 421 (pn.-pt. w godz. 8.00-20.00),  
apteka Na Błoniach przy ul. Willowej 2a
pn.-pt. w godz. 8.00-17.30). Te apteki w soboty będą nieczynne.                       oprac. ek

Biblioteki otwarte
Od 30 listopada Książnica Beskidzka wraz z filiami oraz Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna ponownie są otwarte.
Biblioteki były zamknięte od 9 listopada br.
w związku z ostatnimi pandemicznymi obostrzeniami. Czytelników obowiązują jednak surowe zasady.
Gmach główny oraz filie KB wypożyczają materiały biblioteczne przy wolnym
dostępie do półek z księgozbiorem, ale
z bezwzględnym zachowaniem reżimu sanitarnego oraz limitu 15 m2 na czytelnika.
Wznowiony został system rezerwacji
zamówień materiałów bibliotecznych i właśnie zamówienia on-line lub telefoniczne
biblioteka preferuje. Zwrócone materiały
podlegają trzydniowej kwarantannie.  
Nadal nie będą odbywać się imprezy
i spotkania autorskie w bibliotece.
oprac. ek

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
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Gimnastyka prostuje plecy
2.658 uczestników korzystało z zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej prowadzonych w roku szkolnym 2019/2020 w Bielskim
Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej, w przedszkolach miejskich oraz szkołach podstawowych.
byli uświadamiani i motywowani do samokontroli i samodyscypliny w trakcie procesu korekcji swojej wady. Dzieci i młodzież zostali zapoznani z procedurami
bezpieczeństwa na czas pandemii Covid-19 – informuje dyrektor BSOGKK Krzysztof Cieślawski. – Raz
w tygodniu w ramach konsultacji oraz na koniec I i II
semestru odbywały się indywidualne spotkania z rodzicami uczestników zajęć, na których przekazywano informacje dotyczące efektów korekcyjnych i dalszej prognozy – dodaje dyrektor ośrodka.
Nauczyciele ośrodka podnosili swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i szkoleniach rady pedagogicznej.
Zajęcia gimnastyki korekcyjnej poza siedzibą
BSOGKK odbywały się w 17 szkołach podstawowych w klasach I-VIII dwa razy w tygodniu po 45 minut, uczestniczyło w nich 471 osób. Gimnastyka ko-

rekcyjna dla 861 dzieci sześcioletnich prowadzona
była w 37 przedszkolach dwa razy w tygodniu po 30
min.
– Efektywność procesu korekcji została podsumowana przez lekarza ortopedę traumatologa, na
podstawie badań klinicznych, analizy testów funkcjonalnych oraz zdjęć RTG i cyfrowych oraz poprzez
badanie bezinwazyjnym urządzeniem diagnostycznym Diers. W trakcie całego roku szkolnego dzieci
uczęszczające na zajęcia w przedszkolach i szkołach podstawowych miały możliwość skorzystania
z darmowych badań wad postawy ciała przy użyciu
urządzenia Diers, zakupionego z budżetu obywatelskiego – podkreśla dyrektor Krzysztof Cieślawski.
W dniach 18-22 listopada 2019 roku przeprowadzone zostały zawody pływackie dla uczestników
zajęć, wzięło w nich udział 350 uczestników.
JacK

LIGOWYM OKIEM
Tauron 1. Liga – mężczyźni
26 listopada, eWinner Gwardia Wrocław –
BBTS Bielsko-Biała –1:3 (16:25, 16-25, 25-22,
20:25)
3 grudnia, BBTS Bielsko-Biała – STS Olimpia
Sulęcin 3:1 (23:25, 25:23, 25:12, 25:21)
tabela:
1. BBTS Bielsko-Biała
2. LUK Politechnika Lublin
3. BKS Visla Bydgoszcz

Sukcesy karateczek
W zawodach International Wrocław Open Adidas Cup w karate
WKF – zorganizowanych przez klub Budokan Wrocław – z sukcesami wystąpili zawodnicy bielskiego Klubu Sportów Azjatyckich Atemi.
28 listopada hala sportowa przy wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego gościła 300 zawodniczek i zawodników z 38 klubów z Polski i Czech podczas International Wrocław Open Adidas Cup
w karate WKF. Na tych zawodach bardzo dobrze spisały się bielszczanki – Anna Kowalska i Eliza Gaweł z klubu Atemi. Anna Kowalska
wygrała konkurencję kata indywidualne seniorek, a Eliza Gaweł zajęła
3. miejsce. Krzysztof Karwowski uplasował się na 7. pozycji w kategorii juniorów młodszych.                                                                            r

Tauron Liga – kobiety
20 listopada, BKS BOSTIK Bielsko-Biała – Joker Świecie 3:0 (25:19, 28:26, 25:22),
6 grudnia, BKS BOSTIK Bielsko-Biała –  ŁKS
Commercecon Łódź  3:2 (27:29, 18:25, 25:21,
15:13)
tabela:
1. Developres SkyRes Rzeszów
2. Grot Budowlani Łódź
3. E.LECLERC MAYA Radomka Radom
.....
5. BKS Stal Bielsko-Biała

2 grudnia, Rekord Bielsko-Biała – AZS UŚ Katowice 7:2 (5:0)
tabela:
1. KS Constract Lubawa
2. Piast Gliwice
3. Rekord Bielsko-Biała
PKO Ekstraklasa
24 listopada, Podbeskidzie Bielsko-Biała – Zagłębie Lublin 2:1 (1:0),
28 listopada, Podbeskidzie Bielsko-Biała –
Śląsk Wrocław 0:2 (0:1),
6 grudnia, Lech Poznań – Podbeskidzie Bielsko-Biała 0:4 (2:0)
tabela:
1. Legia Warszawa
2. Raków Częstochowa  
3. Śląsk Wrocław
.......
16. Podbeskidzie Bielsko-Biała

Futsal Ekstraklasa
28 listopada, Rekord Bielsko-Biała – KC KJ
Toruń 7:0 (4:0),
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Uczestnicy zajęć gimnastyki korekcyjnej w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej – oprócz zajęć na sali, siłowni i basenie – korzystali z zabiegów masażu, hydromasażu i terapii manualnej. Działania korekcyjne monitorowano na bieżąco – odbywały się pomiary rotacji,
ocena zdjęć RTG, testy funkcjonalne, bezinwazyjna
diagnostyka kręgosłupa aparatem Diers. Kilkukrotnie
zespół metodyczny ds. jakości i efektywności oddziaływań korekcyjnych spotkał się z nauczycielami prowadzącymi w celu konsultacji i weryfikacji zaleconego postępowania korekcyjnego.
– W trakcie zajęć prowadzący realizowali tematykę wychowania zdrowotnego. Przekazywali wychowankom wiadomości na temat wad postawy ciała, wskazanych i przeciwwskazanych zachowań i aktywności fizycznych, sposobów odżywiania, postaw
prozdrowotnych i prospołecznych. Uczestnicy zajęć

ms.bielsko-biala.pl
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Publiczność jest zachwycona!
Spektakl Teatru Polskiego w Bielsku-Białej Mistrz i Małgorzata w reżyserii Małgorzaty Warsickiej i aktorka TP Marta Gzowska-Sawicka
z nagrodami 20. Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje!
28 listopada zakończył się 20.
Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacje, tym razem odbywający się on-line. Spektakle walczące o nagrodę główną, czyli Laur Konrada, oceniało jury w składzie: Grzegorz Jarzyna
(przewodniczący), Katarzyna Sobańska,
Marcel Sławiński, Stanisław Rosiek i Jacek Poniedziałek. Pięć konkursowych
przedstawień – były to Gracjan Pan Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu,  
Jutro przypłynie królowa Wrocławskiego
Teatru Współczesnego, Jezus Nowego
Teatru w Warszawie, Lwów nie oddamy
Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie i bielski Mistrz i Małgorzata – można było oglądać w internecie; w tym celu przedstawienia zostały wcześniej zarejestrowane. Dzięki temu na swojego
kandydata mogła głosować także publiczność. Również za pośrednictwem
internetu i mediów społecznościowych

odbywała się większość festiwalowych
wydarzeń.
Laur Konrada decyzją jury otrzymała Katarzyna Szyngiera – reżyserka spektaklu Lwów nie oddamy z Teatru
im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.
Nagroda Publiczności w wysokości 10
tys. zł ufundowana przez marszałka województwa śląskiego przypadła spektaklowi Mistrz i Małgorzata w reż. Małgorzaty Warsickiej, który miał premierę
w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej nieco ponad rok temu – i zrobił wielkie wrażenie. Za muzykę do przedstawienia –
nawiązującą do Pasji wg św. Jana i wg
św. Mateusza i wykonywaną na żywo
przez kwartet smyczkowy i chór – Karol Nepelski otrzymał tegoroczną Złotą
Maskę.
Rolą Wolanda zabłysła w przedstawieniu aktorka TP Marta Gzowska-Sawicka – w gronie zwycięzców 28.

edycji swojego Subiektywnego spisu aktorów teatralnych umieścił ją (oraz Adama Myrczka, także aktora Teatru Polskiego w Bielsku-Białej) wybitny krytyk
Jacek Sieradzki. Podczas Festiwalu In-

Bo kultura dalej walczy!
PEŁNA KULTURA w grudniu dostępna jest tylko on-line. Zamknięcie instytucji kultury
sprawiło, że nie ukazał się w wersji papierowej zapowiadający repertuar imprez w BielskuBiałej grudniowy numer informatora. Nie znaczy to, że nic w bielskiej kulturze się nie dzieje.
Drodzy Czytelnicy, od paru tygodni nie działają teatry, galerie i kina, nie odbywają się koncerty i spotkania z udziałem publiczności. Tak ma być co najmniej
do końca grudnia. Dlatego zdecydowaliśmy nie wydawać papierowej Pełnej Kultury na grudzień. Informacje o wszystkich propozycjach organizatorów imprez
– w większości przygotowywanych on-line – będziemy zamieszczać na bieżąco na stronie internetowej PK
www.pelnakultura.info oraz na Facebooku. Bo kultura
dalej walczy – pandemia tylko na jakiś czas zepchnęła ją z przestrzeni realnej do internetu. Trzymajcie się
zdrowo i bądźcie z nami! – napisała redakcja Pełnej
Kultury na internetowej stronie www.pelnakultura.info/
Spośród internetowych ofert koncertowych warto
w grudniu odwiedzić stronę Bielskiego Centrum Kultu-

ry www.bck.bielsko.pl/ i jego profil na Facebooku. Zamieszczone są tam relacje filmowe z koncertu Międzynarodowego Dnia Muzyki, specjalnych wieczorów
z okazji Święta Niepodległości, z występu Yamiego
z cyklu Siesta w drodze z Marcinem Kydryńskim czy
spotkania Jesienny Crossover. 16 grudnia o godz.
18.00 na żywo transmitowany będzie występ Orkiestry
im. Telemanna wraz z solistami, zatytułowany W blasku Świąt Bożego Narodzenia. Dla młodych słuchaczy
BCK przygotowuje 20 grudnia o godz. 11.00 poranek
muzyczny z cyklu SuperWirtuozi pt. Czas niespodzianek.
Galeria Bielska BWA zaprasza do swojej galerii
on-line pod adresem: www. galeriabielska.pl/wydarzenie/galeria-online.
Amelka, bóbr i król
na dachu – baner
przedstawienia

terpretacje aktorka bielskiego teatru została wyróżniona Nagrodą Dziennika Teatralnego. Wyróżnienie jurora Stanisława Rośka otrzymała reżyserka Mistrza
i Małgorzaty Małgorzata Warsicka.     mt

Warto również odwiedzać strony internetowe
i profile Teatru Polskiego oraz Teatru Lalek Banialuka – można tam znaleźć aktualne informacje o tym, co
dzieje się podczas przymusowej przerwy w obu placówkach. Banialuka na przykład przygotowuje premierę spektaklu Amelka, bóbr i król na dachu w reżyserii
Lucyny Sypniewskiej.
Bielski okręg Związku Polskich Artystów Plastyków zachęca, żeby sprawić komuś niezłą sztukę, czyli
wziąć udział w aukcji prac członków związku 13 grudnia
o godz. 16.00 na platformie Onebid. Katalog wystawy
można obejrzeć na www.zpap.bielsko.pl/. ZPAP zaprasza też do obejrzenia na YouTube filmu przygotowanego z okazji 75 lat Związku Polskich Artystów Plastyków
w Bielsku-Białej. Mnóstwo wspomnień i anegdot.
Bogaty program warsztatów, spotkań i koncertów on-line przygotowały placówki Miejskiego Domu
Kultury, program na stronie MDK www.mdk.bielsko.
pl i na jego Facebooku. Były już barbórkowe, mikołajowe i przedświąteczne warsztaty. Świąteczny koncert
uczestników zajęć Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz
oraz artystów związanych z Kubiszówką prezentowany
będzie on-line 18 grudnia o godz. 18.00.
On-line odbyło się 140. spotkanie bielskiej edycji Krakowskiego Salonu Poezji 6 grudnia, jego gośćmi
byli aktorka Teatru Polskiego w Bielsku-Białej Jadwiga
Grygierczyk oraz aktor i reżyser Bogusław Słupczyński. Na FB Stowarzyszenia Centrum Sztuki Kontrast
można znaleźć to oraz poprzednie spotkanie salonu pt.
Co się komu śni, a nawet i nie śni. Wiersze Joanny Kulmowej czytały aktorka teatru Syrena i Polonia w Warszawie Marta Walesiak-Łabędzka oraz jej mama Ewa
Polak-Walesiak – aktorka i reżyserka Teatru Pracownia
Kwadryga w Bielsku-Białej.                                       wag

