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Co roku, gdy topnieje śnieg, wyłania 
się smutny problem pozostawionych na 
chodnikach, placach i zieleńcach zwierzęcych 
odchodów. Nie wszyscy właściciele psów 
pamiętają o obowiązku sprzątania po swoich 
pupilach.

W Bielsku-Białej liczba psich stacji – czyli specjal-
nych koszy ułatwiających sprzątanie psich odchodów 
– wynosi 54. Stoją one w parkach miejskich w centrum 
miasta. I chociaż z każdym rokiem takich miejsc przyby-
wa, to jednak smrodliwy i wstydliwy problem pozostaje. 
Duża część właścicieli czworonogów zapomina o swoich 
obowiązkach i nie sprząta po psach. Dlatego warto re-
agować, gdy widzi się takie postępowanie, gdyż zwykle 
więcej w tej sprawie zrobi poczucie wstydu niż mandat 
karny.                                                  ciag dalszy na str. 9

posprzątaj po swoim psie!

Jedna z psich stacji w centrum miasta

Najpierw trzeba było wyłączyć ist-
niejącą instalację gazów medycznych, 
a potem przepiąć gazy medyczne ze 
starego do nowego budynku szpitala 
i sprawdzić sprawność całego systemu. 
To bardzo poważna operacja na żywym 
organizmie. W związku z całym przed-
sięwzięciem od 5 marca w starym bu-
dynku szpitala ograniczona została licz-
ba zabiegów operacyjnych. Sytuacja 
wróciła do normy na poczatku tygodnia. 
Wszystkie stanowiska łóżkowe i zabie-
gowe w nowym pawilonie posiadają peł-
ną instalację gazów medycznych, co ob-
razuje skalę weekendowej operacji.

wyposażanie nowego pawilonu BCo-sm
To ważny moment budowy 
nowego pawilonu Beskidzkiego 
Centrum Onkologii – Szpitala 
Miejskiego im. Jana Pawła II  
przy ul. Wyzwolenia 18  
w Bielsku-Białej. Podczas 
weekendu 5-8 marca do nowego 
budynku podłączano gazy 
medyczne. 

Budowa nowego segmentu Bielskiego 
Centrum Onkologii przy ul. Wyzwolenia 18 
rozpoczęła się w drugiej połowie 2019 roku. 
Prace idą zgodnie z planem. Do czerwca te-
go roku pięciokondygnacyjny budynek zosta-
nie wyposażony. Później odbędą się koniecz-
ne odbiory.

Do nowego budynku szpitala przeniesio-
ny zostanie oddział chirurgii oraz blok opera-

cyjny. Miejsce znajdą tam również Zakład Dia-
gnostyki Obrazowej z pracownią RTG, pra-
cownie tomografii komputerowej, pracownia 
mammografii, biopsji stereotaktycznej oraz 
pracownie USG, izba przyjęć wraz z rejestra-
cją, zakład medycyny nuklearnej, pracownia 
rezonansu magnetycznego oraz podręczna 
sterylizacja.

ciag dalszy na str. 5 

fot. Michał Stasicki, BCO-SM
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Kolejne trzy maluchy na nakrętki są w fazie produkcji. Niedługo na-
stąpi ich montaż. Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Biel-
sku-Białej zachęcał przedstawicieli organizacji pozarządowych z miasta 
do zgłaszania swoich kandydatur na opiekunów maluchów. 

Opieka przynosi obustronne korzyści – dzięki niej organizacje pożyt-
ku publicznego (OPP) mogą zbierać fundusze na własne cele statutowe, 
a same pojemniki-maluchy są stale doglądane i regularnie opróżniane.

Przypomnijmy, że czerwonym maluchem na Złotych Łanach opie-
kuje się bielski oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Pierwsze ze-
brane nakrętki już trafiły do potrzebujących podopiecznych tej organizacji. 
Żółty maluch na osiedlu Karpackim jest doglądany przez Fundację Serce 
dla Maluszka.

Warto dodać, że miasto nie ponosi kosztów produkcji maluchów. Ich 
sponsorem jest firma SUEZ. 

maluChy Czekają  
na opiekunów

Bardzo dobra wiadomość dla fanów narciarstwa w Bielsku-Białej. 
Pomimo wyższych temperatur w ciągu dnia, warunki narciarskie na stoku 
Dębowca nadal są bardzo dobre – informuje operator Bielsko-Bialskiego 
Ośrodka Rekreacyjno-Narciarskiego Dębowiec ZIAD Bielsko-Biała SA. 
Warstwa śniegu ma od 50 do 80 centymetrów.

Stok jest ratrakowany codziennie i działa w pełnym reżimie sanitar-
nym. Zaleca się, aby w kasach używać karty płatniczej lub płacić za po-
mocą telefonu. W rejonie dolnej i górnej stacji oraz na terenie kolei lino-
wej należy zakrywać usta i nos maseczką oraz używać rękawiczek. Na-
leży również zachować dystans 2 metrów od innych turystów i dezynfeko-
wać ręce. Płyny do dezynfekcji rąk dostępne są w oznaczonych miejscach 
w dolnej i górnej stacji.

Ośrodek zaprasza wszystkich narciarzy i snowboardzistów w godz. 
9.00-20.00. Nie ma kolejek ani tłumów, za to w pełnym słońcu lub w świe-
tle reflektorów można skorzystać z zimowego szaleństwa.           oprac. ek

stok narCiarski dęBowieC 
nadal działa

pandemia  
nie odpuszCza

Niedawno minął rok od oficjalne-
go potwierdzenia w Polsce pierwsze-
go przypadku zachorowania na Co-
vid-19. W ciągu tego roku wirus wyrzą-
dził mnóstwo szkód. Na zawsze zabrał 
wielu z naszych bliskich, wyrządził szko-
dy zdrowotne tym, którym przyszło się 
z nim zmagać.

Każdy, komu przyszło się mierzyć 
koronawirusem, przeżywał to indywidu-
alnie. Jedni oceniali chorobę jako rodzaj 
przeziębienia, a drudzy walczyli o każdy 
oddech pod respiratorem. Obecnie za-
częła się trzecia fala pandemii, ok. 1/3 
wykonywanych testów na obecność ko-
ronawirusa daje wynik pozytywny. Nadal 
trzeba apelować o rozsądek i przestrze-
ganie zasad bezpieczeństwa. 

 – Dziennie od 10 do 20 pacjen-
tów wozimy na Śląsk. W szpitalach na 
południu naszego województwa zaczy-
na brakować miejsc na oddziałach covi-
dowych – informuje dyrektor Bielskiego 
Pogotowia Ratunkowego Wojciech Wa-
ligóra.

Według ostatnich przedstawionych 
danych, do 21 lutego br. od początku 
pandemii na Covid-19 w Bielsku-Białej 
zachorowało 7.037 osób. Wśród kobiet 
najczęściej zarażały się te w przedzia-
le wiekowym 40-44 lat, wśród mężczyzn 
– panowie w wieku 65-74 lat. Liczba 
ozdrowieńców wyniosła 6.514. Najwię-
cej zgonów – 48 – odnotowano w prze-
dziale wiekowym 80-84 lata. Z danych 
też wyraźnie widać, że mężczyźni umie-
rali częściej, wśród zmarłych na Covid 
stanowili prawie 60 proc. 

Od początku roku rozpoczęły się 
szczepienia przeciw Covid-19, jaki bę-
dzie ich efekt, przekonamy się za jakiś 
czas. Jak wynika z danych sanepidu, na 
21 lutego na terenie miasta zaszczepio-
no 15.704 osoby, z czego 9.602 przyjęły 
pierwszą dawkę, a po drugiej jest 6.102. 
Niepożądane odczyny poszczepienne 
wystąpiły u 30 osób, z czego tylko u jed-
nej poważne.                          oprac. JacK

Siedziba bielskiego sanepidu

Strażacy mieli nietuzinkowy pomysł, aby zadbać o bezpieczeństwo 
w domach i z okazji Dnia Kobiet ofiarować paniom w prezencie... czujkę 
czadu lub dymu. 

 – Na przestrzeni ostatnich lat możemy zauważyć znaczący spadek 
liczby zdarzeń związanych z zabójczym czadem. Blisko 85 proc. wszyst-
kich zgłoszeń związanych z tlenkiem węgla jest spowodowana włącze-
niem się domowego czujnika czadu, który w porę ostrzegł o zagrożeniu. 
Te liczby pokazują, że zakup domowego czujnika czadu wielokrotnie ra-
tuje ludzkie życie, a świadomość mieszkańców w odniesieniu do bezpie-
czeństwa pożarowego rośnie – przekonuje oficer prasowy komendanta 
miejskiego PSP w Bielsku-Białej st. kpt.  Patrycja Pokrzywa.

My ze swej strony proponujemy, aby panowie do jakże ważnej czuj-
ki zapewniającej bezpieczeństwo dołożyli coś od siebie, zapewniając tym 
samym o swojej miłości i szacunku.                                                      JacK

Sympatyczny Reksio zachęca z plakatu, aby zostać w stolicy Podbe-
skidzia dłuuużej! Akcję firmuje Lokalna Organizacja Turystyczna Beskidy. 
Zgody na użycie wizerunku Reksia udzieliło Studio Filmów Rysunkowych 
w Bielsku-Białej, gdzie ponad pół wieku temu przyszedł na świat najpo-
pularniejszy polski piesek. Tym, którzy nie pamiętają przypominamy, że 
Reksio stworzony został przez Lechosława Marszałka, wybitnego twórcę 
z SFR. Pierwowzorem bohaterskiego pieska była Trola – suczka teriera 
ostrowłosego należąca do reżysera. Łącznie w latach 1967-1990 w biel-
skim studio powstało 65 odcinków z przygodami Reksia. Piesek potrafi 
chodzić na tylnych łapkach, rozmawia z ludźmi, zwierzętami, a nawet ko-
smitami. Jest grzeczny i uprzejmy dla wszystkich. Bardzo lubi swoje mia-
sto, dlatego też postanowił udzielić wizerunku na potrzeby niekomercyjnej 
akcji, której celem jest… wywołanie uśmiechu i zachęcenie przejeżdżają-
cych turystów do dłuższego zatrzymania się w Bielsku-Białej.             JacK 

Czujka na dzień koBiet

zostań z nami  
na dłuuużej! 
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most i jego historia
Duże zainteresowanie bielszczan budzi nowy wy-

gląd mostu na Białej w ciągu ulicy 11 Listopada. Jego 
rekonstrukcja jest częścią jubileuszu 70-lecia połącze-
nia Bielska i Białej w jeden organizm miejski. Pod ko-
niec lutego zakończył się montaż aluminiowych kon-
strukcji o charakterystycznym, znanym z przedwojen-
nych zdjęć zaokrąglonym kształcie, obecnie trwają pra-
ce wykończeniowe, m.in. prowadzenie kabli, które po-
służą do oświetlenia obiektu lampami halogenowymi.

Obok zrekonstruowanego mostu ustawiono tabli-
ce informujące o historii obiektu. Ilustrują ją dwa zdjęcia 
– na jednym widzimy, jak tłumy mieszkańców zmierzają 
w kierunku mostu od strony Białej, a na drugim uwiecz-
niono pamiętny wjazd arcyksięcia Karola Habsburga 
podczas wizytacji, która odbyła się 12 marca 1912 ro-
ku. Na odwrocie głównej tablicy znajdują się podstawo-
we informacje o tym, jak Bielsko i Biała stały się jed-
nym miastem.

Warto przypomnieć, że wstępna decyzja o budo-
wie stalowego mostu na rzece Białej (wcześniej istniała 

tam wąska drewniana przeprawa) zapadła w 1893 ro-
ku. Wtedy to wrysowano w plan sytuacyjny dwa nowe 
mosty – pierwszy, tzw. rządowy most stały, miał łączyć 
Bielsko z Białą w ciągu ówczesnej ulicy Głównej (obec-
nie 11 Listopada), drugi natomiast, nazywany mostem 
Moniera, miał powstać na ul. Ludwisarskiej (dzisiejszej 
ul. Mostowej). Oba mosty były największymi inwesty-
cjami drogowo-mostowymi w dwumieście w XIX wieku. 

Oba mosty przetrwały blisko pół wieku i zostały 
wysadzone przez wycofujących się Niemców w 1945 
roku.                                                                              JacK

W tym roku obchodzimy jubileusz 70-lecia połączenia Bielska i Białej. Powstaje wiele projektów, które symbolicznie przypominają o tym fakcie. 
O niektórych już pisaliśmy, teraz prezentujemy kolejne.

jak świętujemy Bielsko-Bialskie 70-leCie

kulinarny  
znak rozpoznawCzy

Jedną z przyjemniejszych propozycji obchodów 
70-lecia jest konkurs pt. Słodkie połączenie. Chodzi 
o wymyślenie słodkiego wypieku, który będzie się ko-
jarzył z Bielskiem-Białą.

Organizatorem tego wyjątkowego konkursu 
cukierniczego jest Zespół Szkół Gastronomicznych 
i Handlowych w Bielsku-Białej. Uczniowie tej szkoły 
wzięli udział w konkursie na bielsko-bialskie ciastko 
promocyjne.

Młodzież dostała wytyczne, które pozwalają na 
dowolne połączenie w ciastku symboliki miasta z ele-
mentami otoczenia, w żaden sposób nie ograniczają-
ce kulinarnej wyobraźni.

Niech Toruń ma pierniki, niech Poznań ma ro-
gala, niech Bielsko-Biała ma... no właśnie, i tutaj po-
le do popisu dla wszystkich naszych utalentowanych 
kulinarnie i artystycznie uczniów oraz absolwentów – 
głosi zapowiedź konkursowa.

A bardziej szczegółowo?
Stwórzcie od podstaw oryginalne bielskie ciast-

ko, wykorzystajcie typowe dla miasta symbole i roz-
poznawalne elementy, spójrzcie na rzekę Białą, 
a może rzućcie okiem w stronę Szyndzielni. Zmiksuj-
cie potem pomysły w swojej wyobraźni i kuchni (...). 

przyjedzie koło młyńskie
Z okazji 70-lecia połączenia Bielska i Białej wła-

dze miasta planują niezwykłą atrakcję. Na placu Woj-
ska Polskiego na ponad miesiąc stanie koło widoko-
we, zwane powszechnie kołem młyńskim. Z 30-metro-
wej wysokości koła bielszczanie i turyści będą mogli 
podziwiać widok na miasto i okolicę. Koło wyposażo-
ne będzie w 21 gondoli, każda pomieści 6 pasażerów. 
Pierwsi pasażerowie będą mogli skorzystać z atrak-
cji już 5 maja. Ostatni kurs zaplanowano zaś 8 czerw-
ca br. Później rozpocznie się planowana przez miasto 
przebudowa placu Wojska Polskiego.

Zwycięzca zostanie w pamięci bielszczan pewnie już 
na zawsze!

Do 26 lutego uczniowie i absolwenci szkoły mo-
gli przysyłać swoje projekty konkursowych ciastek. 
W pierwszym, szkolnym etapie konkursu zostanie wy-
łonionych pięć najlepszych propozycji, potem spośród 
nich fachowe jury, w którym zasiądzie m.in. prezydent 
Bielska-Białej, wybierze ciastko, które stanie się ciast-
kiem promocyjnym, czyli słodką wizytówką połączo-
nego miasta.

Uczestnicy konkursu dostaną nie tylko dodatko-
we stopnie w dzienniku, ale i cenne nagrody, a najlep-
szy otrzyma nagrodę prezydenta miasta.

Już nie możemy się doczekać, aby sprawdzić, 
jak słodkie będzie to połączenie.

fot. pixabay
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pomoC  
dla Branży turystyCznej 

18 lutego Rada Miejska Bielska-Białej przyję-
ła uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nie-
ruchomości grup przedsiębiorców, których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu w związku z konse-
kwencjami ekonomicznymi pandemii. Ulgi otrzymają 
m.in. świadczący usługi hotelarskie i przewodnickie.

 – Ta uchwała jest związana z wejściem w ży-
cie Śląskiego Pakietu dla Turystyki. W jego ramach 
dostajemy 500 tys. zł zgodnie z przyjętym stosun-
kiem liczby miejsc noclegowych do liczby mieszkań-
ców. W naszym wypadku pozyskane środki prze-
znaczymy na budowę nowego parkingu w Wapieni-
cy. Wybór tej inwestycji spowodowany był turystycz-
nymi walorami dzielnicy oraz faktem, że posiadamy 
wszystko, co jest potrzebne do zrealizowania tego 
przedsięwzięcia jeszcze w tym roku – informował 
podczas sesji prezydent Jarosław Klimaszewski. – 
Trzeba jednak pamiętać, że te środki z punktu wi-
dzenia naszego budżetu tak naprawdę się wyzeru-
ją, gdyż na taką właśnie kwotę udzielimy zwolnień 
podatkowych, czyli uszczuplimy nasze dochody, ale 
w tych trudnych warunkach musimy pomóc branży 
turystycznej. W marcu ruszą konkursy dla przedsię-
biorców z branży turystycznej, które będą także re-
alną pomocą dla ich firm w dobie kryzysu. Na tere-
nach związanych z turystyką na ten cel zostanie roz-
dysponowana kwota 77 mln zł w skali województwa. 

Rada Miejska przyjęła propozycję prezydenta, 
korzystając z ustawy z 9 grudnia 2020 r., która da-
je gminie możliwość wprowadzenia w drodze uchwa-
ły zwolnienia z podatku od nieruchomości – grun-
tów, budynków i budowli związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej wskazanym grupom 
przedsiębiorców. Zwolnienia dotyczą części roku 
2020 oraz wybranych miesięcy pierwszego półrocza 
2021 r. Na mocy uchwały RM z podatku od nierucho-
mości za miesiące marzec, kwiecień i maj 2021 r. 
zostaną zwolnione grunty, budynki i budowle (lub ich 
części), będące w posiadaniu przedsiębiorców, za-
jęte na prowadzenie przez nich działalności gospo-
darczej, polegającej na prowadzeniu usług hotelar-
skich oraz usług pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości doty-
czy podatników, których płynność finansowa uległa 
pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodar-
czych w związku z ponoszeniem negatywnych kon-
sekwencji ekonomicznych z powodu Covid-19. Spa-
dek sprzedaży towarów lub usług powinien wynieść 
nie mniej niż o 30 proc.; obliczany jest jako stosunek 
łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 3 
kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających 
w okresie od 1 października 2020 r. do dnia złożenia 
oświadczenia, w porównaniu do łącznych obrotów 
z analogicznych 3 kolejnych miesięcy kalendarzo-
wych roku poprzedniego. Podatnicy, którzy ubiegają 
się o zwolnienie z podatku od nieruchomości, powin-
ni złożyć stosowne oświadczenie.                       JacK

o letniCh ogródkaCh
Prowadzący letnie ogródki powinni się cieszyć, 

gdyż zmieniają się zasady dzierżawy gminnych te-
renów przeznaczonych pod funkcjonowanie ogród-
ków gastronomicznych. Przyjęty przez Miejski Za-
rząd Dróg w Bielsku-Białej tegoroczny regulamin to 
wyjście naprzeciw postulatom bielskich przedsię-
biorców.

Wystarczyło kilka dni dobrej pogody pod koniec 
lutego i od razu widać przyspieszenie prac na rozbu-
dowywanej ulicy Cieszyńskiej. Początek marca zapo-
wiada się dla drogowców równie dobrze, ekipy wyko-
nawcy wracają na wszystkie otwarte wcześniej odcin-
ki budowy. 

– Na odcinku pierwszym, od granicy miasta do 
ul. Międzyrzeckiej, trwają prace brukarskie. Wyko-
nawcy obecni są także na ul. Dzwonkowej, gdzie ak-
tualnie prowadzone są roboty ziemne. Największe na-
kłady sił i środków skupiono na odcinku trzecim – po-
między ulicami Wapienicką a Stanisława Skrzydlew-
skiego – informuje dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg 
w Bielsku-Białej Wojciech Waluś. – W ostatnim cza-

sie zabudowano tu słupy ekranów dźwiękochłonnych. 
Trwają także prace brukarskie, a cieplejsze dni po-
zwoliły wystartować z zasadniczymi robotami drogo-
wymi, połączonymi z budową zjazdów z głównej arte-
rii. Na odcinku piątym, pomiędzy ul. Jesionową a ron-
dem Czesława Niemena, po prawej stronie jezdni trwa 
tymczasem budowa chodników, wyrównywanie skarp 
i prace na styku tych nawierzchni – dodaje W. Waluś. 

Z każdym dniem nadchodzącej wiosny prace 
będą przyspieszać. Dodatnie temperatury są bowiem 
ważne nie tylko dla zdrowia i kondycji pracowników 
drogowych, ale także dla dotrzymania reżimu tech-
nologicznego podczas budowy drogi i jej elementów.

oprac. JacK 

Budowlany ruCh  
na Cieszyńskiej

Postępowanie nadal jest oparte o planowaną licy-
tację, jednak przystąpić do niej mogą oferenci posia-
dający lokale znajdujące się w większej odległości od 
przyszłych ogródków, niż to było w latach poprzednich, 
a czas dzierżawy wydłużono. 

Odległość od granicy ogródka do lokalu jest mie-
rzona po najkrótszej możliwej drodze i wynosi maksy-
malnie 50 metrów. W ubiegłym roku dystans ten mie-
rzył 30 metrów, został więc wydłużony. Czas dzierża-

wy wynosił poprzednio 
jeden sezon – od teraz aż 
trzy. Sezon trwa od kwiet-
nia do końca września. 
Zgodnie z nowymi zasa-
dami, od tego roku, na 
wniosek najemcy można 
go będzie dodatkowo wy-
dłużyć. 

Szczegóły prowa-
dzenia postępowania 
i funkcjonowania ogród-
ków gastronomicznych 
precyzuje regulamin Miej-
skiego Zarządu Dróg.

oprac. JacK 
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Wcześniej pomieszczenia świetlicy zostały prze-
budowane i dostosowane do wymogów sanitarno-
-przeciwpożarowych. Wymiany doczekała się stolar-
ka okienna i drzwiowa, remont przeszły ściany, sufi-
ty i podłogi, a toalety zostały dostosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. W świetlicy jest też umeblo-
wany i całkowicie wyposażony aneks kuchenny, a po-
mieszczenia do zajęć z dziećmi są wydzielone z cało-
ści i podzielone na te dla dzieci i dla młodzieży. Koszt 
przebudowy pomieszczeń świetlicy wyniósł 290.000 zł. 
Pieniądze pochodziły z kasy miasta. 

Do świetlicy uczęszcza trzydzieścioro dzieci, któ-
re są pod opieką trojga wychowawców. Prowadzona 
jest też lista rezerwowa, która cieszy się dużym zain-
teresowaniem. 

Placówka przy ul. Jutrzenki 22 jest jedną z jede-
nastu świetlic Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzie-
ży Parasol, jednostki organizacyjnej miasta Bialska-
-Białej z prawie dwudziestopięcioletnim doświadcze-
niem. Statutowym celem Parasola jest wsparcie rodzi-
ny i dziecka poprzez prowadzenie właśnie takich placó-
wek. Uczęszczając do nich, dzieci mają zorganizowa-
ny czas wolny, mogą rozwijać swoje zainteresowania, 
biorą udział w zajęciach dotyczących zdrowego stylu 
życia i profilaktycznych. Mają też zapewnioną opiekę 
pedagogiczną i pomoc psychologiczną, pomoc w na-
uce i posiłek. 

W jedenastu placówkach w całym mieście Para-
sol ma 350 miejsc dla dzieci i młodzieży w wieku od 
6 do 18 lat, zamieszkałych na terenie miasta. Świetli-
ce czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 
10.00-18.00. Pobyt w nich jest darmowy i dobrowolny.

wyremontowana świetliCa parasola
Wyremontowana, jasna i przestronna jest nowa siedziba 
świetlicy Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży Parasol  
przy ul. Jutrzenki 22 w Bielsku-Białej. Placówka została 
przeniesiona z lokalu przy ul. Juliana Tuwima 62. 
W nowej lokalizacji działa od kilku tygodni. 24 lutego 
podopiecznych świetlicy odwiedził z workiem piłek 
prezydent Jarosław Klimaszewski. 

Świetlica przy ul. Jutrzenki 22 prowadzi dzia-
łania profilaktyczno-terapeutyczne dotyczące relacji 
społecznych, postrzegania siebie, rozumienia swoich 
uczuć i emocji, integracji, tolerancji, profilaktyki uzależ-
nień i przemocy oraz korekcji zaburzonych zachowań. 

Podopieczni regularnie uczestniczą w zajęciach 
sportowych. Najstarsi od lat trenują siatkówkę, tworząc 
drużynę i uczestnicząc w corocznym meczu w ramach 

autorskiego programu Mądrze, zdrowo, na sportowo – 
podopieczni Parasola kontra samorządowcy Bielska-
-Białej. Dzięki uprzejmości władz klubów siatkarskich 
– BKS Bostik i BBTS – dzieci i młodzież mogą bezpłat-
nie uczestniczyć w meczach piłki siatkowej i dopingo-
wać swoich ulubieńców.

W świetlicy organizowane są różnorodne warsz-
taty artystyczno-plastyczne, zajęcia rekreacyjno-spor-
towe, konkursy i wycieczki. Podopieczni uczestniczą 
w przedsięwzięciach kulturalnych oraz akcjach spo-
łecznych.

Wychowawcy bazują na mocnych stronach dzieci, 
wzmacniają je w obszarach, w których osiągają sukce-
sy. Dzieciom i ich rodzicom udzielane jest wsparcie pe-
dagogiczne i psychologiczne. W świetlicy dzieci otrzy-
mują pomoc w nauce – to nadrabianie zaległości i po-
moc w wykonywaniu zadań domowych. Wychowawcy 
pomagają też pracować nad poprawą motoryki, pamię-
ci, spostrzegawczości, rozwijaniem umiejętności czyta-
nia, pisania i liczenia, a także nauki języków obcych.

Emilia KlejmontSportowe trofea podopiecznych świetlicy 

powstanie kolejna  
kryta pływalnia w mieśCie 

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie po-
szerzy się oferta rekreacyjna dla bielszczan. Spółka Aqua 
S.A. prowadzi przygotowania do inwestycji nazwanej Park 
Edukacji Ekologicznej Aqua. 

Zgodnie z komunikatem giełdowym Aquy, w planach 
inwestycyjnych na lata 2021-2024 spółka przewiduje na-
kłady w wysokości 61,2 mln zł na realizację inwestycji Park 
Edukacji Ekologicznej Aqua przy ul. Czesława Tańskiego. 
Obecnie trwa ocena prac nadesłanych w konkursie i, jeśli 
wszystko dobrze pójdzie, w 2024 roku będziemy mogli  ko-
rzystać z nowego krytego kąpieliska w mieście. 

Na ogłoszony jesienią 2020 r. konkurs wpłynęło sześć 
koncepcji, architektoniczno-urbanistycznych. Zakładają one 

powstanie krytego basenu na os. Polskich Skrzydeł w Biel-
sku-Białej. Jak wynika z dokumentacji, Park Edukacji Eko-
logicznej Aqua składać się ma m.in. z czterech sal z holem 
wystawienniczym, kompleksu basenowego z niecką spor-
tową (osiem torów i widownia), niecek – do nauki pływania, 
rekreacyjnej, solankowej i dla niemowląt – oraz zjeżdżalni. 
Część rekreacyjna kompleksu będzie wyposażona w sau-
nę z lodopadem, grotę solną, łaźnię piwną oraz kawiarnię. 
Obiekt powinien też dysponować lokalem gastronomicznym 
na 100 osób. Całość obsługiwać ma parking podziemny 
i nadziemny na 300 miejsc.

Zgłoszone propozycje oceni sąd konkursowy złożony 
z architektów, inżynierów oraz plastyka. Będą oni brali pod 
uwagę m.in. jakość rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, 
efektywność energetyczną oraz walory architektoniczno-
-urbanistyczne. 

Wyniki konkursu poznamy już niebawem.                JacK

WYPOSAŻANIE NOWEGO 
PAWILONU BCO-SM
– dokończenie ze str. 1

Budowa odbywa się w ramach pro-
jektu Nowoczesna baza Beskidzkiego 
Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego 
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej i jest 
dofinansowana ze środków Regionalne-
go Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 2014-2020. Całko-
wita wartość inwestycji to 119 mln zł, do-
finansowanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego wyno-
si 76 mln zł.

Poza budową nowego szpitalnego 
segmentu, projekt zakłada również za-
kup wyposażenia i aparatury medycz-
nej.                                                            ek
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rozBudowa przedszkola
Inwestycje oświatowe to jeden z prioryte-

tów obecnych władz samorządowych Bielska-
-Białej. Elementem tej strategii jest rozbudowa 
budynku Przedszkola nr 4 przy ul. Kazimierza 
Wielkiego, która właśnie staje się faktem. Urząd 
Miejski podpisał umowę na realizację tego za-
dania. Wykonawcą będzie Bielskie Przedsię-
biorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Inwestycja obejmuje rozbudowę istnieją-
cego budynku o sześć oddziałów przedszkol-
nych. Rozbudowany, trzykondygnacyjny obiekt 
zostanie połączony łącznikiem z istniejącym 
budynkiem od strony ulicy Kazimierza Wielkie-
go. Nowa część posiadać będzie powierzchnię 

użytkową ok 1.900 m2. W obiekcie znajdą się 
sale dydaktyczne z zapleczem sanitarnym, sale 
do zajęć indywidualnych, blok żywieniowy oraz 
pomieszczenia techniczne i obsługi. Budynek 
w rozbudowywanej części w pełni dostosowany 
zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Zostanie także przebudowany plac za-
baw i taras zewnętrzny, wyremontowana będzie 
wiata rekreacyjna. Teren wokół przedszkola zo-
stanie zagospodarowany poprzez nasadzenie 
drzew oraz niskiej i ozdobnej zieleni. Planowa-
ne jest również przygotowanie miejsc postojo-
wych. Teren zostanie ogrodzony.

Koszt inwestycji to blisko 14 mln zł. Wyko-
nawca będzie zobowiązany zakończyć prace 
do 31 marca 2022 roku.                                     r

Badanie jest całkowicie bezpłatne, refundowane 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Aby z niego skorzy-
stać, wystarczy mieć skierowanie z poradni specjali-
stycznej mającej kontrakt z NFZ. 

Badanie kardiologiczne TK powinny wykonać 
osoby, u których pojawiły się niepokojące objawy – bó-
le w klatce piersiowej, szczególnie po wysiłku, bóle to-
warzyszące emocjom, wyjściu na zimne powietrze czy 
duszności powysiłkowe, na przykład podczas wcho-
dzenia po schodach. 

Co ważne – badanie kardiologiczne TK pozwa-
la na ocenę stanu całego serca – jego budowy i funk-
cji, czyli wszystkich podstawowych parametrów kardio-
logicznych dotyczących zastawek, ścian mięśnia ser-
cowego i siły skurczu. Badanie daje także możliwość 
oceny stanu naczyń wieńcowych odpowiedzialnych za 
większość zawałów serca. Odpowiednio wczesne wy-
krycie zwężeń w naczyniach, które prowadzą do po-
wstawania zakrzepów, pozwalają na skierowanie pa-
cjenta do dalszego leczenia – wykonania koronarografii 
i założenia stentów. 

Zarejestrowanie się na badania kardiologiczne 

TK w Bielskim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim 
w Bielsku-Białej jest proste, a świadczenia wykonywa-
ne są na bieżąco. Skierowanie na badanie musi być 
wystawione przez lekarza specjalistę z poradni specja-
listycznej mającej kontrakt z NFZ. 

Od 8 stycznia br. skierowania na większość 
świadczeń zdrowotnych, w tym badania tomogra-
fii komputerowej, są wystawiane elektroniczne. Warto 
jednak zwrócić uwagę, aby na skierowaniu na bada-
nie kardiologiczne TK użyta była dokładnie taka nazwa 
świadczenia. Warto również poprosić lekarza o wydru-
kowanie skierowania z systemu i z takim wydrukiem 
zgłosić się do rejestracji Zakładu Diagnostyki Obrazo-
wej w Bielskim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim 
przy ul. Wyspiańskiego 21. 

Podczas rejestracji pacjent jest informowany 
o tym, jak przygotować się do badania kardiologiczne-
go TK. Do najważniejszych zaleceń należy wcześniej-
sza ocena poziomu kreatyniny w organizmie – bo ba-
danie odbywa się z użyciem kontrastu, bycie na czczo 
i przyjęcie w dniu badania wszystkich leków, które pa-
cjent powinien w tym dniu normalnie zażyć. 

Badanie kardiologiczne TK to jedno z najdokład-
niejszych, a przy okazji mało inwazyjnych badań, trwa 
kilka minut i jest całkowicie bezbolesne. 

Podczas badania pacjent kładzie się na rucho-
mym stole, a na jego klatce piersiowej umieszczane są 
elektrody EKG. Praca serca i ciśnienie są kontrolowa-
ne przez ciśnieniomierz i czujnik pulsometru. W trakcie 
pracy aparatury pacjent jest w kontakcie z technikiem 
prowadzącym badanie i wykonuje wydawane przez 
niego polecenia. Skan serca tomografem komputero-
wym zajmuje ok. 10 sekund – ważne jest, by w tym cza-
sie pacjent wstrzymał oddech, co zminimalizuje ryzyko 
zafałszowania wyników badania nadmiernymi ruchami 
klatki piersiowej.

Po zakończeniu tomografii komputerowej serca 
należy przez jakiś czas odpocząć. Pacjent pozostaje 
wtedy pod opieką lekarską na wypadek niepożądanej 
reakcji organizmu na kontrast. 

Wynik badania wraz z opisem w Beskidzkim Cen-
trum Onkologii – Szpitalu Miejskim w Bielsku-Białej jest 
dostępny w ciągu tygodnia. 

Emilia Klejmont

w BCo roBią tomografię serCa
Jeszcze lepsza diagnostyka przewlekłych chorób serca w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku- 
-Białej. Wszystko za sprawą nowoczesnego tomografu komputerowego i badania kardiologicznego TK, które od kilku tygodni można wykonać 
w placówce przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 21. 

Istniejący budynek Przedszkola nr 4
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Bardzo uroczyste zakończenie miała  
24 lutego pierwsza edycja esportowego 
turnieju FIFA20 o Puchar Podbeskidzia 
organizowanego przez Stowarzyszenie 
Esport Polska z siedzibą w Bielsku-Białej. 
Wręczenie nagród odbyło się bowiem  
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego. 

W turnieju w formule on-line w dniach 12-22 grud-
nia ub.r. udział wzięło 40 zawodników ze szkół podsta-
wowych i 44 ze szkół ponadpodstawowych z terenu 
miasta, powiatu bielskiego i żywieckiego. Rywalizacja 
odbyła się na trzech platformach gamingowych: PC, 
PlayStation i Xbox. 24 lutego w Ratuszu dziewięciu naj-
lepszych graczy z poszczególnych kategorii odebrało 
cenne nagrody – PC komputery, Xboxy i PlayStation. 

Patronat nad wydarzeniem sprawowali prezydent 
Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, starosta powia-
tu bielskiego Andrzej Płonka i starosta powiatu żywiec-

najlepsi w fifa20 w ratuszu 
kiego Andrzej Kalata. Patronem honorowym był prezes 
TS Podbeskidzie Bogdan Kłys. 

 – Zapotrzebowanie na takie turnieje jest duże. 
Młodzi ludzie szukają rywalizacji na tle esportowym. 
Nie można tego nie zauważyć. Rolą dorosłych jest 
kierunkowanie młodych również w tych zmaganiach. 
Esport jest często postrzegany jako coś złego, ale jeże-
li dobrze ukierunkujemy młodych ludzi, to może wyjść 
z tego wiele dobrych rzeczy – mówił prezes Stowarzy-
szenia Esport Polska Tomasz Kowalik.

 – Jako stowarzyszenie kładziemy nacisk na edu-
kację młodych ludzi, na to, żeby wiedzieli, gdzie jest 
granica między zabawą, rywalizacją a uzależnieniem, 
bo internet czy inne media – konsole czy komputery – 
potrafią uzależnić. Staramy się socjalizować młodych. 
Najchętniej organizujemy turnieje stacjonarne, ale Co-
vid spowodował, że musieliśmy przejść do sfery on-li-
ne. Okazało się jednak, że i na takie wydarzenia jest 
duże zapotrzebowanie i młodzi ludzie chętnie bio-
rą w nich udział. Chcę podziękować prezydentowi, że 

przyjął esport pod dach Bielska-Białej – dodał prezes.
Najmłodszy zwycięzca turnieju – 8-letni Bartło-

miej Jonderko ze Szkoły Podstawowej nr 13 – gra od 
dwóch lat. To był jego pierwszy turniej i od razu zajął 
wysokie trzecie miejsce. Był bardzo zadowolony z dy-
plomu i nagrody. – Najczęściej gram po godzinie, ale 
nie codziennie. Nie zajmuje mi to dużo czasu – mówił. 

Z nagrodzonymi spotkał się prezydent miasta Ja-
rosław Klimaszewski.

 – W dzisiejszych czasach sport tradycyjny prze-
plata się z esportem już od ładnych paru lat. W czasach 
covidowych to często jedyna możliwość rywalizacji. 
I jest to rywalizacja coraz bardziej popularna, o czym 
świadczy liczba uczestników turnieju. Zapewniam, że 
nadal będziemy współorganizować takie wydarzenia. 
I jeśli czasy na to pozwolą, może uda się nawet prze-
prowadzić turniej w jakimś obiekcie z kibicami; wtedy 
atmosfera byłaby zupełnie inna – mówił prezydent. 

FIFA to seria komputerowych gier sportowych 
o tematyce piłki nożnej. Jest ożywieniem jednego 
z najpopularniejszych sportów na świecie, pozwalają-
cego grać najlepszymi piłkarzami z najbardziej utytuło-
wanych klubów z najpoważniejszych lig świata.          ek

Prezydent Jarosław Klimaszewski i najmłodszy uczestnik turnieju 
Bartłomiej Jonderko robią sobie żółwika

Już 18 marca o godz. 18.00 w BCK zapre-
zentowany zostanie koncert poświęcony pamię-
ci zmarłej w styczniu tego roku Marii Koterbskiej 
– wielkiej damy polskiej muzyki – o którym pi-
szemy na stronie 16 MS. W tym koncercie za-
tytułowanym I tak się trudno rozstać wystąpią 
młodzi ludzie związani z Bielską Piwnicą Arty-
styczną im. M. Koterbskiej. 

Młodzi ludzie są też adresatami kolejne-
go poranka muzycznego z cyklu SuperWirtuozi 
21 marca o godz. 11.00 w BCK. To sympatycz-
ne opowieści o muzyce, kompozytorach czy in-
strumentach podane w bardzo atrakcyjnej for-
mie widowiska, w którym występują muzycy 
i aktorzy. Jak zapowiadają SuperWituozi pod 

dyrekcją Macieja Cisovskyego, w spektaklu fa-
milijnym wyreżyserowanym przez Michała Mi-
szę Czornego bohaterowie stają przed kolej-
nym wyzwaniem. Pan Fałsz wymyśla podstęp-
ne odmiany FałszoWirusa, nie daje za wygraną: 
Hania M. wraz ze swoimi koleżkami z epoki kla-
sycyzmu (Wolfgang Amadeusz Mozart, Joseph 
Haydn i Ludvig van Beethoven) szuka ratunku 
w innej czasoprzestrzeni. Przygodom towarzy-
szy atmosfera najpiękniejszych zakątków ro-
dzinnego miasta Hani M. Jak tym razem zakoń-
czy się misja Hani? Odpowiedź na to pytanie 
i cała gama muzycznych wrażeń  już 21 marca 
o godz. 11.00 w Bielskim Centrum Kultury.

ciąg dalszy na str. 13

dla młodyCh i starszyCh melomanów
Powróciły koncerty i spektakle, co prawda z możliwością zapełnienia przez publiczność tylko 50 procent miejsc, ale i tak dobrze przyjęte przez 
widzów. W Bielskim Centrum Kultury wypełnili oni widownię na wszystkich trzech lutowych koncertach organizowanych przez BCK –  z serii 
Muzyczna ballada Europy, na występie Baranovskiego oraz 35-leciu Zespołu Tańca i Piosenki Jarzębinki. Teraz czas na marcowe propozycje.

Viki Gabor wystąpi w BCK 22 marca o godz. 17.00
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W pierwszym etapie prace porządkowe wykony-
wane są na głównych ciągach komunikacyjnych – przy-
stankach autobusowych, z których korzysta najwięcej 
pasażerów. Obecnie zakończono prace na ciągach ulic 
– Krakowskiej i Żywieckiej – oraz na nowych wiatach 
przystankowych zamontowanych na ulicach Cieszyń-
skiej i Szarotki. W najbliższych dniach planowana jest 
wymiana rozkładów w ciągu ulic – Bystrzańskiej, Par-
tyzantów, Zamkowej, 3 Maja, Warszawskiej oraz Pia-
stowskiej. W kolejnych tygodniach sukcesywnie wy-
mieniane będą rozkłady na poszczególnych osiedlach 
mieszkaniowych. Prace porządkowe powinny zakoń-
czyć w lipcu br.

Trwa doposażanie wiat przystankowych MZK 
w gablotki do prezentowania informacji pasażerskiej.

Jak informuje Wydział Komunikacji Urzędu Miej-
skiego w Bielsku-Białej, w lutym br. na 15 wiatach przy-
stankowych zamontowano gablotki do prezentowania 
rozkładów jazdy i informacji pasażerskiej. W każdej ga-
blotce umieszczony został także cennik biletów komu-
nikacji miejskiej w Bielsku-Białej. 

W standardowych wiatach (szerokich) gablotki 
zostały zamontowane na szybie wyjazdowej, natomiast 
w wiatach o zwężonej szerokości bocznych konstrukcji 
gablota została zamontowana na szybie tylnej (w mo-
dule wiaty niewyposażonym w siedzisko), dzięki czemu 

pasażerowie otrzymują możliwość nieograniczonego 
dostępu do zamieszczonych informacji.

Nowe gablotki zostały zamontowane na następu-
jących przystankach:

– nr 26 – Armii Krajowej ZIAD kier. centrum;
– nr 33 – Os. Beskidzkie kier. centrum (3 peron);
– nr 37 – Bestwińska Krompark kier. Bestwińska;
– nr 40 – Bestwińska Oczyszczalnia kier. cen-

trum;
– nr 102 – Straconka Leśniczówka kier. centrum;
– nr 161 – Komorowicka Mostek kier. centrum;
– nr 212 – Łagodna Osiedle kier. centrum;
– nr 229 – Międzyrzecka Strażacka kier. centrum;
– nr 256 – Partyzantów Krepol kier. Mikuszowice;
– nr 271 – Piekarska B-B Wschód kier. Wyzwo-

lenia;
– nr 288 – Wapienica Park Przemysłowy kier. 

centrum;
– nr 305 – Stare Bielsko Kościół kier. centrum;
– nr 326 – Tańskiego Skrzydlewskiego kier. cen-

trum;
– nr 375 – Zapora Sklep kier. centrum;
– nr 431 – Mikuszowice Śląskie kier. Bystra.
Wzór tabliczki z rozkładami jazdy zmieniono – zo-

stały dodane dodatkowe moduły oraz zmieniono układ 
najważniejszych informacji. W prawym górnym rogu 

zamieszczona została informacja o dacie obowiązywa-
nia rozkładu jazdy, natomiast pod spodem zamieszczo-
no numer telefonu do dyspozytora Miejskiego Zakładu 
Komunikacyjnego. Na tablicy pojawiły się dynamiczne 
kody QR, dzięki którym po odczytaniu informacji zako-
dowanej w obrazku pasażer uzyska informację o rze-
czywistym czasie odjazdów autobusów komunikacji 
miejskiej z przystanku, na którym się znajduje – infor-
macja jest pozyskiwana z systemu dynamicznej infor-
macji pasażerskiej ITSBB. 

Pojawiły się także informacje o organizatorze ko-
munikacji miejskiej, którym jest Wydział Komunikacji 
Urzędu Miejskiego, oraz o operatorze, czyli Miejskim 
Zakładzie Komunikacyjnym w Bielsku-Białej Sp. z o.o., 
wraz z danymi do korespondencji oraz adresem strony 
internetowej komunikacja.um.bielsko.pl, zawierającej 
wszystkie komunikaty i aktualności o funkcjonowaniu 
komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej.

Na przystankach znajdziemy również cennik bile-
tów komunikacji miejskiej, informacje o możliwościach 
zakupu biletów, a także komunikaty o zmianach w kur-
sowaniu autobusów. W gablotach wyznaczone zostały 
także miejsca do zamieszczania rozkładów jazdy pry-
watnych przewoźników. Co najważniejsze – informa-
cje te będą na stałe umieszczane w tych samych miej-
scach gablot rozkładowych.                         oprac. JacK

nowe taBliCzki z rozkładami jazdy
Pod koniec lutego rozpoczęła się kompleksowa wymiana rozkładów jazdy oraz standaryzacja informacji pasażerskiej na przystankach 
autobusowych w Bielsku-Białej.

Wydział Komunikacji Urzędu Miej-
skiego w Bielsku-Białej razem z Miej-
skim Zakładem Komunikacyjnym w Biel-
sku-Białej zakończyły konkurs pod ha-
słem Wykiwaj podwyżki z biletem mie-
sięcznym lub 30-dniowym.

Zadaniem konkursowym było wy-
myślenie hasła reklamowego zachęca-
jącego do kupowania biletów okreso-
wych – miesięcznych i 30-dniowych. Dla 

autorów zwycięskich haseł przygotowa-
ne zostały nagrody – głośnik z technolo-
gią Bluetooth, bezprzewodowe słuchaw-
ki i bilety miesięczne.

Komisja konkursowa wybrała zwy-
cięskie hasło Miesięczny kupujesz – naj-
więcej zyskujesz, za nim znalazły się ha-
sła – Miesięczne bilety to same zalety! 
oraz Wykup sobie miesięczny spokój.

opr. JacK 

wygrało hasło  
miesięCzny kupujesz – najwięCej zyskujesz
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gdzie kupić Bilety 
mzk

Punkt Obsługi Pasażera, czyli ka-
sa MZK w budynku Urzędu Miejskiego 
przy placu Ratuszowym 6 na przeło-
mie marca i kwietnia będzie czynna wy-
łącznie w dniach: 26, 29, 30 i 31 marca 
oraz 1 i 2 kwietnia. Punkt obsługuje wy-
łącznie klientów indywidualnych i jest 
czynny w poniedziałki, wtorki i środy 
w godz. 8.30-15.30, w czwartki w godz. 
8.30-18.00 oraz w piątki w godz. 8.30-
13.00. Klienci, którzy chcą udać się do 
kasy biletowej MZK w budynku urzędu, 
powinni poinformować o tym strażnika 
miejskiego.

Pozostałe stacjonarne punkty 
sprzedaży biletów – Punkty Obsługi Pa-
sażera:

• punkt przy ul. Sukienniczej 3, 
I piętro, tel. 33 8228053, e-mail: kasy.

biletowe@mzk.bielsko.pl – jest czynny 
w poniedziałki, wtorki, czwartki i piąt-
ki w godz. 8.00-16.00, w środy w godz. 
8.00-17.00, w soboty w godz. 8.00-
13.00, w pierwszy i ostatni roboczy 
dzień miesiąca w godz. 8.00-18.00;

• kasa główna przy ul. Długiej 50 
tel. 33 8143511, wew. 242, e-mail: ka-
sy.biletowe@mzk.bielsko.pl – pracuje 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-
14.15; 

• punkt przy ul. Piastowskiej na 
przystanku Piastowska Dworzec ob-
sługuje wyłącznie klientów indywidual-
nych  i pracuje od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00-16.00 i w soboty w godz. 
8.00-13.00, w pierwszy i ostatni robo-
czy dzień miesiąca czynny jest w godz. 
8.00-17.00.

Punkty przy ul. Sukienniczej i ul. 
Piastowskiej będą czynne w soboty – 29 
maja, 31 lipca, 28 sierpnia, 2 i 10 paź-
dziernika, 27 listopada.          oprac. JacK

Blisko 130 wykroczeń drogowych ujawnili bielscy policjanci 26 lutego pod-
czas akcji Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego,. Prawie 120 wykroczeń po-
pełnili kierowcy, połowa dotyczyła nieprzepisowego przejeżdżania przejść dla 
pieszych. Wśród wykroczeń popełnionych przez pieszych dominowało przecho-
dzenie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych lub na czerwonym świetle. Po-
licjanci nałożyli ok. 90 mandatów, sporządzili 19 wniosków o ukaranie i pouczyli 
12 kierowców.                                                                                                           JacK

akCja nurd

 – Sytuacja w komunikacji publicznej jest bardzo 
dynamiczna – mówi prezes zarządu Miejskiego Zakła-
du Komunikacyjnego w Bielsku-Białej. Hubert Maślan-
ka. Pandemia sprawiła, że każdy miesiąc przynosi inne 
wpływy ze sprzedaży biletów – w jednych miesiącach 
te wpływy rosną, w innych maleją.

Jak dotąd, największy spadek wpływów ze sprze-
daży biletów Miejski Zakład Komunikacyjny odnotował 
w drugim kwartale zeszłego roku – wpływy, względem 
2019 roku, były mniejsze o 62 procent. Z czasem sy-
tuacja zaczęła się nieznacznie poprawiać, w kolejnym 
kwartale spadek wyniósł 36 procent, w ostatnim kwar-
tale natomiast 54 procent. Początek tego roku przyniósł 
spadek jedynie o około 25 procent w porównaniu do 
stycznia 2020. Trzeba jednak pamiętać, że na początku 
2021 roku zostały podniesione ceny biletów. W lutym 
MZK odnotował wpływy mniejsze o 31 procent w odnie-
sieniu do lutego minionego roku. 

 – Trudno powiedzieć, co przyniesie ten rok, jak 
będzie rozwijała się sytuacja pandemiczna. Dotychcza-

nie wiadomo, Co ten rok przyniesie mzk

sowe dane ze sprzedaży biletów są sinusoidą i już po 
pierwszych dwóch miesiącach tego roku możemy się 
spodziewać, że nadal będzie tak samo. Ma na to wpływ 
wiele czynników, m.in. zdalna nauka i praca. Wielu 
uczniów i pracowników nie ma obecnie potrzeby korzy-
stania z autobusów – komentuje Hubert Maślanka.

Nie pomaga też fakt, że w przestrzeni publicz-
nej pojawia się wiele nieprawdziwych informacji doty-

czących niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą korzy-
stanie z komunikacji zbiorowej. Przez nie część miesz-
kańców obawia się podróżowania autobusami. Jednak 
przeprowadzane dotychczas na całym świecie badania 
jednoznacznie wskazują, że ryzyko rozprzestrzeniania 
się koronawirusa w transporcie publicznym jest bardzo 
niskie. 

 – Warto pamiętać, że w czasie podróży, przy 
okazji postoju na przystankach, co kilka minut docho-
dzi do wymiany powietrza w przestrzeni pasażerskiej. 
Nasz tabor codziennie jest dokładnie sprzątany, de-
zynfekujemy także najczęściej dotykane przez pasa-
żerów miejsca. Zaś podróżni mają obowiązek trzymać 
dystans i nakładać maseczki na usta i nos – tłumaczy 
H. Maślanka.

Z analiz bielskiego MZK wynika, że u przewoźni-
ków w całym kraju sytuacja w czasach pandemii wyglą-
da bardzo podobnie. Oni także odnotowują duże spadki 
wpływów ze sprzedaży biletów.                          oprac. ek

POSPRZĄTAJ PO SWOIM PSIE
– dokończenie ze str. 1

Można powiedzieć, że nieczystości zostawiane przez psy 
to coroczny temat sezonowy. Szczególnie jest on widoczny, gdy 
śnieg stopnieje, a trawa jeszcze nie wzejdzie. Jednak śnieg i tra-
wa tak naprawdę tylko maskują problem, który coraz bardziej do-
kucza mieszkańcom.

Przepisy w tym względzie są jednoznaczne: osoby utrzy-
mujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środ-
ków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku. W szczególności – w ce-
lu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa – do obowiązków wła-
ścicieli zwierząt domowych należy prowadzenie psów na uwię-

zi i usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez nie w miej-
scach publicznych, na klatkach schodowych, w windach lub innych 
pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytku, na chod-
nikach, ulicach i placach, parkingach, parkach, zieleńcach itp. Po-
stanowienie to nie dotyczy wyłącznie osób niewidomych, korzy-
stających z pomocy psów przewodników. Wszyscy inni właściciele 
czworonogów muszą sprzątać po swoich psach i umieszczać ich 
odchody w oznaczonych pojemnikach lub koszach ulicznych.

Warto przy tej okazji wspomnieć o dwóch innych, ważnych 
zasadach. Po pierwsze, przewożenie psów środkami komunika-
cji publicznej jest możliwe wyłącznie w kagańcu i na smyczy, a po 
drugie – właściciele zwierząt domowych mają obowiązek uniemoż-
liwić im samowolne opuszczanie pomieszczenia lub nieruchomo-
ści, na której te zwierzęta przebywają.                                       JacK 
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O wydarzeniach sprzed 40 lat przypomniano 
w Bielsku-Białej. 27 stycznia 1981 roku 
w mieście rozpoczął się strajk generalny 
Solidarności Regionu Podbeskidzie.

27 stycznia br. przed południem przedstawiciele 
podbeskidzkiej Solidarności, władz Bielska-Białej, In-
stytutu Pamięci Narodowej oraz bielskiego Stowarzy-
szenia Podbeskidzie Wspólna Pamięć złożyli kwiaty 
pod tablicą upamiętniającą strajk z 1981 roku, znajdu-
jącą się na budynku obecnego II Urzędu Skarbowego 
przy ul. gen. Maczka 73 – obok dawnej świetlicy Za-
kładów Przemysłu Włókienniczego Bewelana, w której 
podpisane zostało porozumienie.

26 stycznia 1981 r. w zakładach województwa 
bielskiego odbył się jednogodzinny strajk ostrzegaw-
czy. Dzień później rozpoczął się bezterminowy strajk 
generalny Regionu. Międzyzakładowy Komitet Strajko-
wy z siedzibą w bielskich zakładach Bewelana tworzy-
ło 107 osób, które reprezentowały ponad 200 tysięcy 
strajkujących z kilkuset zakładów Bielska-Białej i woje-
wództwa bielskiego. Przewodniczącym MKS był Patry-
cjusz Kosmowski, przewodniczący Międzyzakładowe-
go Komitetu Założycielskiego.

Do Bielska-Białej przyjechali liderzy Solidarności: 
Lech Wałęsa, Andrzej Gwiazda, Stanisław Wądołow-
ski; doradcy: Bronisław Geremek i Tadeusz Mazowiec-
ki. W negocjacjach stronę rządową reprezentował po-

czątkowo wicepremier Czesław Kotela, potem minister 
administracji Józef Kępa. Do rozwiązania konfliktu włą-
czył się Kościół, prymas Stefan Wyszyński skierował 
do Bielska-Białej sekretarza Episkopatu Polski bp. Bro-
nisława Dąbrowskiego i biskupów katowickich Janusza 
Zimniaka i Czesława Domina. Przyjęli oni na siebie ro-
lę gwarantów porozumienia podpisanego rano 6 lute-
go 1981 roku.

Strajk został zakończony po 10 dobach. Ze sta-
nowisk ustąpili: sekretarze PZPR, wojewoda i jego za-
stępcy, prezydent miasta, komendant Milicji Obywatel-
skiej.                                                                            JacK

przy pisaniu materiału korzystano ze źródła:  
Encyklopedia Solidarności

Międzynarodowy Dzień Kota jest obcho-
dzony w Polsce od 2006 roku – w celu podkre-
ślenia znaczenia kotów w życiu człowieka, nie-
siania pomocy wolno żyjącym i bezdomnym 
zwierzętom, które miały kiedyś dom, ale go 
straciły, a także uwrażliwienia ludzi na często 
trudny koci los. 

Jedną z organizacji niosących pomoc ko-
tom w Bielsku-Białej jest Stowarzyszenie KO-
Tełkowa Drużyna. To organizacja zrzeszają-
ca grupę osób, którym nie jest obojętny los po-
krzywdzonych zwierząt. Ich celem jest pomoc 
przede wszystkim kotom – bezdomnym, wolno 
żyjącym oraz schroniskowym. Pomagają rów-
nież zwierzętom pozostającym czyjąś własno-
ścią, lecz traktowanym w sposób niehumani-
tarny. 

Dzięki wsparciu ludzi wrażliwych na po-
trzeby zwierząt, dokarmiają koty, leczą je, stery-
lizują, przeprowadzają adopcje do nowych do-

mów czy pomagają w poprawie warunków byto-
wych kotów wolno żyjących.

 – Koty to niesamowite zwierzęta – ko-
chają ludzi, a ludzie kochają koty – mówi pre-
zes KOTełkowej Drużyny Iwona Gorzkowska. – 
Z okazji tego dnia jeszcze bardziej powinniśmy 
je kochać i przytulać – to lubią najbardziej – do-
daje prezeska.   

W Międzynarodowym Dniu Kota siedzi-
bę KOTełkowej Drużyny i przybywające tam 20 
kotów odwiedzili zastępca prezydenta miasta 
Adam Ruśniak i naczelnik Wydziału Gospodar-
ki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 
Wiesław Maj. Czworonogi otrzymały smaczne 
prezenty. 

Wizyta w kocim azylu była okazją do roz-
mowy o tych zwierzętach. Pers o imieniu Li-
ly mieszka od dwóch lat w domu państwa Ru-
śniaków. 

ciąg dalszy na str. 13

z wizytą na święto kota

okrągła roCzniCa pamiętnego strajku

Chodzą własnymi drogami, zazwyczaj są indywidualistami, a o ich przyjaźń 
i uznanie należy systematycznie zabiegać, potrafią być złośliwe, ale 
również kochane i oddane. Mowa oczywiście o kotach. 17 lutego przypada 
międzynarodowy dzień tych zwierząt. 

Adam Ruśniak, Iwona Gorzkowska i Wiesław Maj
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oBywatel krainy  
nieograniCzonyCh możliwośCi

Zdzisław Kudła – były dyrektor Studia Filmów Rysunkowych 
w Bielsku-Białej – otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Animacji 
– Krainy Nieograniczonych Możliwości.

Tytuł przyznaje niezależny Ogólnopolski Festiwal Animacji 
O!PLA twórcom, których filmy, działalność i życiowa postawa wzbu-
dzają podziw i uznanie. Festiwal O!PLA – czyli O! Polska Animacja, 
ale też Oh! People Love Animation – przygotowywany jest od 2013 
roku. Jest niezależną inicjatywą będącą przede wszystkim próbą 
odzyskania kontaktu i (od)budowania relacji pomiędzy polskim wi-
dzem a polską animacją autorską. Za sprawą projektów towarzy-
szących promuje w kraju i za granicą jedną z najważniejszych dzie-
dzin polskiej sztuki – animację. Pierwsza edycja festiwalu w 2013 r. 
odbyła się w 21 miejscowościach (20 miast i jedna wieś), a siódma 
w 2019 r. ustanowiła rekord, goszcząc w 105 miejscowościach. Co 
roku Festiwal O!PLA przyznaje tytuł Honorowego Obywatela Ani-
macji – Krainy Nieograniczonych Możliwości O!PLA. W 2021 lau-
reatem tego symbolicznego i zaszczytnego tytułu został Zdzisław 
Kudła.

Zdzisław Kudła (ur. 1937 r.) jest absolwentem Wydziału Malar-
stwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, reżyserem, scenarzy-
stą, scenografem i malarzem związanym od 1963 roku z bielskim 
Studiem Filmów Rysunkowych. Początkowo pracował w SFR jako 
dekorator (Przygody Błękitnego Rycerzyka, Bolek i Lolek na wa-
kacjach), zaś od 1968 jako reżyser (Arena). Realizację filmów dla 
dzieci traktował bardziej jako przepustkę do autorskich wypowiedzi 
skierowanych do widzów dorosłych. I to właśnie one, wielokrotnie 
nagradzane, metaforyczno-dystopijne wizje (dystopia to utwór fa-
bularny z dziedziny literatury fantastycznonaukowej, przedstawia-
jący czarną wizję przyszłości – przyp. red.), przepełnione pesymi-
styczną refleksją nad kierunkiem, w jakim podąża ludzkość – Bruk, 
Szum lasu, Kwiat, Kat, Karaluch, …Ergo sum – stały się jego wizy-
tówką. Nagrodzony był też jako współtwórcą opracowań plastycz-
nych wielu filmów, w tym oryginalnej koncepcji plastycznej – wspól-
nie z Alfredem Ledwigiem – serii Porwanie Baltazara Gąbki, a tak-
że współtwórcą dwóch filmów pełnometrażowych: Porwanie w Tiu-
tiurlistanie (1986) oraz Gwiazda Kopernika (2009). W latach 1993-
2010 był dyrektorem Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. 

Dotychczasowymi laureatami tytułu Honorowego Obywate-
la Animacji – Krainy Nieograniczonych Możliwości zostali – Witold 
Giersz (2013), Tadeusz Wilkosz (2014), Daniel Szczechura (2015), 
Kazimierz Urbański (2015), Leszek Gałysz (2016), Marek Serafiń-
ski (2017), Yach Paszkiewicz (2018), Józef Robakowski (2019), Ewa 
Sobolewska (2020).                                                                opr. JacK

kalendarz na roCzniCę 
połąCzenia

Swoją cegiełkę do uczczenia 70. rocznicy po-
łączenia Bielska i Białej, przypadającej w tym ro-
ku, dołożyły dzieci z Przedszkola nr 56. Najmłodsi 
przy wsparciu nauczycieli i dyrekcji placówki przy-
gotowali kalendarz na 2021 rok. Zawiera on rysun-
ki autorstwa przedszkolaków przedstawiające cha-
rakterystyczne dla Bielska-Białej miejsca, budowle 
i krajobrazy. Jest też wiersz-rymowanka, zgrabnie 
opisujący, z czego słynie nasze miasto.

Kalendarz jest bardzo kolorowy i estetyczny. 
Każdy miesiąc obrazują zdjęcia miasta i odwzoro-
wujące to, co na fotografiach, rysunki dzieci: Jago-
dy, Leny, Kuby, Filipa, Julii, Dariusza, Marcina, Wojt-
ka, Marysi, Borysa, Kingi, Magdy i innych. Zdjęcia 
do kalendarza wykonała Wiktoria Lach. Pomysł na 
publikację zrodził się w głowie nauczycielki Boże-
ny Lach, pod okiem której także powstał kalendarz. 
Nad całością czuwała dyrektor przedszkola Jolan-
ta Zborowska.  

W myśl zawartego w kalendarzu wiersza, we-
dług najmłodszych, Bielsko-Biała słynie z malucha, 
tkanin, szybownictwa i bajek:

Nasze miasto na świecie całym,
znane jest dobrze dużym i małym.
Z dwóch miast, rzeką podzielonych,
przed 70 laty, w jedno połączonych.
Tom Hanks je poznał – 
w Maluchu zakochany,
Jesteśmy dumni, bo Fiat ten 
u nas był produkowany
Ludzie mody nasze wyroby także 
dawno już poznali 
i z pięknych tkanin bielskich 
projekty swe wykonywali.
Największy zakład szybowcowy 
znany w świecie całym,
był właśnie w Bielsku, 
mieście wcale niemałym.
Szybowce nad naszymi głowami 
nadal dumnie latają,
Bo dobre warunki noszenia 
w naszych górach mają.
Bielskie bajki dla dzieci dobrze 
wszędzie są znane, 
Od lat przez dorosłych i dzieci 
chętnie oglądane. 

ek

Z WIZYTĄ NA ŚWIĘTO KOTA
– dokończenie ze str. 10

 – Kotka pojawiła się u nas na prośbę 
moich trzech córek. Lily jest indywidualistką, 
kotką wybitnie domową i wielką radością dzie-
ci – mówił Adam Ruśniak. – O prezent z oka-
zji święta zadbają moje córki. Na pewno kotka 
będzie dokładnie wyszczotkowana i dostanie 
przysmaki – dodał. 

Działania KOTełkowej Drużyny wspo-
móc może każdy. W jaki sposób?

 – Najbardziej potrzebna jest pomoc fi-
nansowa. W ubiegłym roku na samo leczenie 
kotów wydaliśmy 160.000 zł – informuje Iwo-
na Gorzkowska. – Jedyna pomoc, jaką ma-
my, pochodzi od ludzi, którzy wpłacają datki 
na nasze konto; dzięki temu możemy leczyć 
koty i szukać im domu.

Koty przybywające w KOTełkowie moż-
na również adoptować. Szczegóły są na Fa-
cebooku stowarzyszenia pod adresem www.

facebook.com/kotelkowadruzyna, gdzie m.in. 
znajduje się zbiorczy album zdjęć czworono-
gów przybywających obecnie pod opieką sto-
warzyszenia.

Na stronie internetowej stowarzyszenia 
pod adresem www.kotelkowadruzyna.pl rów-
niez można znaleźć informacje na temat ko-
tów do adopcji. 

Emilia Klejmont

Koty lubią Wiesława Maja
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dzierżawa i najem
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. 1990 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wy-
kaz nieruchomości gminnych, przeznaczonych do oddania 
w dzierżawę lub najem – zgodnie z zarządzeniami prezyden-
ta miasta.

DZIERŻAWA
1. nr ON.0050.1296.2020.NR z 18 sierpnia 2020 r. – dzier-
żawa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Zniczo-
wej obręb Wapienica – do wykorzystania na ogródek przydo-
mowy, dojście i dojazd do budynku mieszkalnego – na rzecz 
osoby fizycznej.
oznaczenie: cz. dz. 120/18 KW BB1B/00061733/9
powierzchnia: 62 m2

czynsz: 9,40 zł miesięcznie + VAT, 30,00 zł rocznie + VAT 
(stawki mogą ulec aktualizacji)
teren niezabudowany, objęty planem zagospodarowania 
przestrzennego – US/UK/U-01
2. nr ON.0050.1395.2020.NR z 12 października 2020 r. – 
dzierżawa na czas oznaczony trzech lat nieruchomości przy 
ul. Władysława Nehrebeckiego obręb Kamienica – do wy-
korzystania na dojście i dojazd do budynku mieszkalnego na 
rzecz osób fizycznych.
oznaczenie: dz. 440/4, dz. 440/5 KW BB1B/000603010/
powierzchnia: 50 m2, 58 m2

czynsz: 216,00 zł rocznie + VAT (stawka może ulec aktuali-
zacji)
teren niezabudowany, objęty planem – jednostka MN (zabu-
dowa mieszkaniowa)
3. nr ON.0050.1430.2020.NR z 26 października 2020 r. – 
dzierżawa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Wa-
cława Grodeckiego obręb Aleksandrowice – do wykorzysta-
nia z przeznaczeniem na ogródek przydomowy – na rzecz 
osoby fizycznej.
oznaczenie: cz. dz. 610/5 KW BB1B/00061730/8
powierzchnia: 87 m2

czynsz: 0,20 zł miesięcznie + VAT (stawka może ulec aktu-
alizacji)
teren niezabudowany, nieobjęty planem, w SUiKZP – obszar 
MW (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna)
4. nr ON.0050.1481.2020.NR z 24 listopada 2020 r. – dzierża-
wa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Wczaso-
wej obręb Lipnik – do wykorzystania na ogródki przydomowe 
– na rzecz osób fizycznych.
oznaczenie: dz. 660/299, dz. 660/298, dz. 660/297, dz. 
660/303, KW BB1B/00126860/2
powierzchnia: 3 m2, 6 m2, 7 m2, 7 m2

czynsz: 0,60 zł miesięcznie + VAT, 1,20 zł miesięcznie + VAT, 
1,40 zł miesięcznie + VAT, 1,40 zł miesięcznie + VAT (stawka 
może ulec aktualizacji)
teren niezabudowany, nieobjęty planem, obszar MN (zabudo-
wa mieszkaniowa)
5. nr ON.0050.1614.2021.NR z 28 stycznia 2021 r., zmienia-
jące zarządzenie nr ON.0050.875.2020 z 20 stycznia 2020 
r. – dzierżawa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. 
Małopolskiej obręb Lipnik – do wykorzystania na ogródek 
przydomowy oraz teren zielony poza ogrodzeniem – na rzecz 
osoby fizycznej.
oznaczenie: dz. 1300/504 KW BB1B/00056424/2
powierzchnia: 246 m2

czynsz: 44,00 zł miesięcznie + VAT, 4,68 zł rocznie + VAT 

(stawka może ulec aktualizacji)
teren niezabudowany, nieobjęty planem, obszar zabudowy 
mieszkaniowej
6. nr ON.0050.1625.2021.NR z 28 stycznia 2021 r. – dzierża-
wa na czas oznaczony 1 roku nieruchomości przy ul. Jaskro-
wej 13 obręb Wapienica, na rzecz Uczniowskiego Klubu spor-
towego Akademia Piłkarska Champions Bielsko-Biała z prze-
znaczeniem na prowadzenie działalności sportowej.
oznaczenie: dz. 90/26, 90/28, KW BB1B/00061068/6, KW 
BB1B//00074921/8
powierzchnia: 547 m2, 1322 m2

czynsz: 2.500,00 zł miesięcznie + VAT za całą nieruchomość
teren zabudowany budynkiem hali sportowej o pow. użyt-
kowej 1256 m2, nieobjęty planem zagospodarowania prze-
strzennego
7. nr ON.0050.1663.2021.NR z 9 lutego 2021 r. – dzierża-
wa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Akademii 
Umiejętności, obręb Lipnik, na rzecz osoby fizycznej pro-
wadzącej działalność gospodarczą – z przeznaczeniem pod 
kiosk handlowy.
oznaczenie: części działki 202/143 KW BB1B/00015882/1
powierzchnia: 54 m2

czynsz: 540,00 zł miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem zagospodarowania 
przestrzennego, w studium UiKZP – ozn. MW
8. nr ON.0050.1668.2021.NR z 9 lutego 2021 r. – dzierżawa 
na czas oznaczony trzech lat nieruchomości gminnej przy ul. 
Argentyny obręb Mikuszowice, do wykorzystania na ogródek 
przydomowy na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: dz. 489/41 KW BB1B/00026761/7
powierzchnia: 5 m2

czynsz: 50,00 zł rocznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem zagospodarowania 
przestrzennego – położony w obszarze zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej
9. nr ON.0050.1675.2021.NR z 11 lutego 2021 r. – dzierżawa 
na czas oznaczony, tj. na okres 3 lat, nieruchomości przy ul. 
Henryka Siemiradzkiego, obręb Aleksandrowice – na rzecz 
osoby fizycznej z przeznaczeniem pod garaż blaszany. 
oznaczenie: części działki 672/63 KW BB1B/00037216/2
powierzchnia: 12 m2

czynsz: 48,00 zł miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem zagospodarowania 
przestrzennego, w studium UiKZP – ozn. MW
nieruchomość Skarbu Państwa: 
nr ON.0050.1616.2021.NR z 28 stycznia 2021 r. – dzierżawa 
na czas oznaczony trzech lat, nieruchomości przy ul. Sza-
rotki, obręb Aleksandrowice na rzecz osoby fizycznej, z prze-
znaczeniem na ogródek przydomowy. 
oznaczenie: dz. 379/146, KW BB1B/00027537/5
powierzchnia: 13 m2

czynsz: 50,00 zł rocznie + VAT (stawka może ulec aktualiza-
cji)
teren nieobjęty planem, zgodnie ze Studium UiKZAP – obszar 
KDZ (drogi zbiorcze).

NAJEM
1. nr ON.0050.1597.2021.NR z 20 stycznia 2021 r. – najem na 
czas oznaczony 3 lat, nieruchomości przy ul. Cieszyńskiej 
obręb Aleksandrowice na rzecz osób fizycznych – z przezna-
czeniem na miejsca postojowe.
oznaczenie: dz. 39/9 KW BB1B/00062328/4
powierzchnia: 858 m2

czynsz: 1.501,50 zł miesięcznie  + VAT za całą nieruchomość

teren niezabudowany, objęty planem zagospodarowania 
przestrzennego – 142 U 03 tereny usług
2. nr ON.0050.1611.2021.NR z 28 stycznia 2021 r. – najem na 
czas oznaczony 3 lat, nieruchomości przy ul. Ceramicznej 
obręb Komorowice Krakowskie na rzecz Przedsiębiorstwa 
Wielobranżowego RADEX sp. z o.o. – z przeznaczeniem na 
składowanie materiałów budowlanych.
oznaczenie: cz. dz. 2029/30 KW BB1B/00055954/9
powierzchnia: 1480 m2

czynsz: 3,700,00 zł/m2 miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem zagospodarowania 
przestrzennego 
3. nr ON.0050.1669.2021.NR z 9 lutego 2021 r. – najem na 
czas oznaczony trzech lat nieruchomości przy ul. Argentyny 
obręb Mikuszowice Śląskie – do wykorzystania na ogródek 
przydomowy – na rzecz osób fizycznych.
oznaczenie: dz. 489/42, dz. 489/43 KW BB1B/00026761/7
powierzchnia: 2 m2, 6 m2

czynsz: 50,00 zł rocznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem zagospodarowania 
przestrzennego – położony w obszarze zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej
4. nr ON.0050.1672.2021.NR z 11 lutego 2021 r. – najem na 
czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Czesława Tań-
skiego obręb Aleksandrowice, na rzecz osoby fizycznej pro-
wadzącej działalność gospodarczą z przeznaczeniem pod 
myjnie.
oznaczenie: dz. 259/173 KW BB1B/00061730/8
powierzchnia: 502 m2

czynsz: 1.037,50 zł miesięcznie+ VAT za całą nieruchomość
teren zabudowany budynkiem myjni o pow. użytkowej 91,86 
m2, nieobjęty planem zagospodarowania przestrzennego
5. nr ON.0050.1673.2021.NR z 11 lutego 2021 r. – najem 
na czas oznaczony 3 lat, nieruchomości przy ul. Zygmun-
ta Drobniewicza obręb Olszówka Dolna – do wykorzystania 
z przeznaczeniem na ogródek przydomowy – na rzecz oso-
by fizycznej.
oznaczenie: dz. 119/80 KW BB1B/00054248/0
powierzchnia: 99 m2

czynsz: 30,20 zł miesięcznie + VAT (stawka może ulec ak-
tualizacji)
teren niezabudowany, objęty planem zagospodarowania 
przestrz. – uchwała RM nr XXXVI/881/2009 z 27.01.2009 r., 
jednostka 111_MW-03 (zabudowa mieszkaniowa wielorodzin-
na
6. nr ON.0050.1683.2021.NR z 15 lutego 2021 r. – najem na 
czas oznaczony trzech lat nieruchomości przy ul. Szczęśli-
wej obręb Lipnik, do wykorzystania na ogródek przydomowy 
– na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: cz. dz. 558/177 KW BB1B/00061046/6
powierzchnia: 16 m2

czynsz: 50,00 zł rocznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem zagospodarowania 
przestrzennego – położony w obszarze zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej.                                                                  q

sprzedaż
Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 
35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) po-
daję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gmin-
nych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargo-
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wej na rzecz najemców ze względu na przysługujące im pra-
wo pierwszeństwa nabycia lokalu i udziału w gruncie, zgod-
nie z zarządzeniami prezydenta miasta lub uchwałami Rady 
Miejskiej
1. uchwała nr XXVIII/664/2021 RM z 28 stycznia 2021 r. 
położenie: ul. Zygmunta Krasińskiego 6/12, obręb Dolne 
Przedmieście 56
ozn.: udział 26/1000 części w dz. 50/1, KW BB1B/00058188/9
powierzchnia: 29,46 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: 135_UMW-13
cena lokalu: 123.732,00 zł, udział w gruncie: 3.350,00 zł
cena obowiązuje do 29 marca 2021 r.
2. zarządzenie nr ON.0050.1674.2021.NR z 11 lutego 2021 r. 
położenie: ul. Jesionowa 21/82, obręb Aleksandrowice
oznaczenie: udział 10/1000 części w dz. 1222
powierzchnia: 34,68 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: Studium UiKZP – jedn. 
MW
cena lokalu: 162.996,00 zł, udział w gruncie: 2.500,38 zł
cena obowiązuje do 31 marca 2021 r.
Powyższy lokal zostanie sprzedany na rzecz najemcy wraz 
z udziałem w gruncie z zastosowaniem bonifikaty w wysoko-
ści 50 proc. ceny zgodnie z uchwałą nr XL/794/2018 Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej z 17 kwietnia 2018 r. 

Sprzedaż ww. nieruchomości nie podlega opodatkowaniu po-
datkiem od towarów i usług.
Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo 
w nabyciu ww. nieruchomości za podane wyżej ceny, jeżeli 
złożą wnioski w terminie 42 dni od daty wywieszenia niniej-
szego wykazu. Byli właściciele lub ich spadkobiercy, w przy-
padku skorzystania z przysługującego im prawa, będą zobo-
wiązani do zwrotu kosztów poniesionych przez gminę związa-
nych z przygotowaniem tej nieruchomości do zbycia.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości 
UM.                                                                                              q

zByCie
Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, 
art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 
ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o nieru-
chomości stanowiącej własność gminy Bielsko-Biała, prze-
znaczonej zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Bia-
łej nr XXVIII/670/2021 z 28 stycznia 2021 r. do zbycia w dro-
dze zamiany.
położenie: ul. Warszawska, obręb Dolne Przedmieście 5
oznaczenie: działka 18/7 KW BB1B/00060678/8, działka 18/2 
KW BB1B/00061732/2
powierzchnia: 1527 m2, 26 m2

cena nieruchomości brutto: łącznie: 734.408,92 zł
cena obowiązuje do 26 marca 2021 r.
Podana cena nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku 
VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od 
towarów i usług.
Nieruchomości są zbywane w trybie bezprzetargowym w dro-
dze zamiany, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy o go-
spodarce nieruchomościami. Działki przeznaczone do za-
miany, położone są w obszarze, na którym nie obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, są zlo-
kalizowane przy ul. Warszawskiej. Działka 18/7 jest zabudo-
wana budynkiem usługowym nr 24, który objęty jest umowa-

mi najmu lokali użytkowych, zawartymi na czas nieoznaczo-
ny, a grunt objęty jest umowami dzierżawy zawartymi na czas 
nieoznaczony. Działka 18/2 jest niezabudowana. 
Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo 
w nabyciu ww. nieruchomości za podaną wyżej cenę, jeżeli 
stosownie do przepisów ww. ustawy złożą wniosek o nabycie, 
w terminie 42 dni od daty wywieszenia niniejszego wykazu. 
Byli właściciele lub ich spadkobiercy, w przypadku skorzysta-
nia z przysługującego im prawa, będą zobowiązani do zwrotu 
kosztów poniesionych przez gminę związanych z przygotowa-
niem tej nieruchomości do zbycia.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesanta 
UM, pl. Ratuszowy 6, stanowisko nr 4, (parter).                     q

wyłożenie planu
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 39 ust. 1 pkt 
2 i pkt 3 ustawy z 3 października 2008 roku o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko oraz uchwały nr XXIII/599/2020 Rady Miej-
skiej w Bielsku-Białej z 20 października 2020 r., zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru poło-
żonego w obrębie Mikuszowice Śląskie w rejonie ulic By-
strzańskiej i Wolskiej – w dniach od 19 marca do 8 kwietnia 
2021 roku w siedzibie Biura Rozwoju Miasta (pl. Ratuszowy 6, 
pok. 424), w poniedziałki, wtorki, środy, w godz. od 10.00 do 
14.00, w czwartki w godz. od 14.00 do 18.00 i piątki w godz. 
od 10.00 do 13.00.
Z uwagi na obecnie obowiązujące ogólnokrajowe przepisy, 
nakładające ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wy-
stąpieniem stanu epidemii, oraz przepisy Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej, regulujące zasady przyjmowania interesan-
tów, osoba mająca zamiar zapoznać się z treścią projektu, 
jest proszona o wcześniejsze umówienie się w Biurze Rozwo-
ju Miasta, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, z po-
daniem swojego imienia i nazwiska, celem ustalenia terminu 
swojego udziału w wyłożeniu projektu (dzień i godzina). Uma-
wiać się można telefonicznie (33 4971899, 33 4971892) bądź 
pocztą elektroniczną (brmbb@pro.onet.pl).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miej-
scowego rozwiązaniami odbędzie się 25 marca 2021 roku, 
o godz. 15.00. Z uwagi na obecnie obowiązujące przepisy, 
dyskusja będzie mieć charakter zdalny. Osoba, która ma za-
miar wziąć udział w dyskusji, jest proszona o przekazanie do 
Biura Rozwoju Miasta telefonicznie (33 4971899, 33 4971892) 
bądź pocztą elektroniczną (brmbb@pro.onet.pl), z co naj-
mniej jednodniowym wyprzedzeniem, imienia i nazwiska oraz 
adresu poczty elektronicznej, na który zostanie wysłany link, 
umożliwiający wzięcie udziału w dyskusji.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje usta-
lenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Bielska-
-Białej na piśmie (pocztą lub na dziennik podawczy Urzędu 
Miejskiego) lub za pomocą środków komunikacji elektronicz-
nej, w tym poczty elektronicznej – na adres kaminski.sekreta-
riat@um.bielsko.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 22 
kwietnia 2021 r.                                                                         q

konsultaCje społeCzne 
Jeszcze do 15 marca potrwają konsultacje spo-

łeczne w sprawie regulaminu projektu pod nazwą Li-
kwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Biel-
sku-Białej. Prowadzi je od 1 marca br. Wydział Spraw 
Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miej-
skiego w Bielsku-Białej. Do udziału w konsultacjach 
uprawnieni są wszyscy mieszkańcy miasta. Opinie 
i uwagi w ramach konsultacji można zgłaszać po-
przez formularz interaktywny zamieszczony na stro-
nie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce de-
dykowanej konsultacjom społecznym pod adresem 
www.bielsko-biala.pl/konsultacje, za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres ose@um.bielsko.pl 
lub za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdują-
cej się przed wejściem do budynku Urzędu Miejskie-
go przy pl. Ratuszowym 6.                               oprac. ek

DLA MŁODYCH I STARSZYCH MELOMANÓW
– dokończenie ze str. 7

Propozycją dla nastoletniej publiczności jest 
też kolejny koncert zaplanowany w BCK 22 marca 
o godz. 17.00. Wystąpi bardzo popularna wśród mło-
dzieży 13-letnia wokalistka Viki Gabor. Jest ona fina-
listką drugiej edycji programu The Voice Kids oraz 
zwyciężczynią 17. Konkursu Piosenki Eurowizji dla 
Dzieci. 

23 marca o godz. 18.00 BCK zabierze pu-
bliczność do wspaniałego świata muzyki Fryderyka 
Chopina. W recitalu fortepianowym zatytułowanym 
Wszystkie walce, wszystkie ballady wystąpi Grze-
gorz Niemczuk, od niedawna bielszczanin. Jest on 
znakomitym pianistą klasycznym, jego bogata, mię-
dzynarodowa kariera solowa zawiodła go do wielu 
prestiżowych sal koncertowych na całym świecie. Do 
tej pory wystąpił z ponad 400 recitalami i koncertami, 
odwiedzając 34 kraje na 6 kontynentach.

Pod koniec marca publiczność BCK pozostanie 
w klimatach muzyki klasycznej, a to za sprawą kon-
certu dla wszystkich z cyklu Muzyczna ballada Euro-
py oraz gali muzycznej Viva Wiedeń, Viva Broadway. 
Pierwszy koncert zaplanowano 24 marca o godz. 
18.00, Orkiestra im. Telemanna oraz skrzypek Piotra 
Sadowskiego wraz z solistami przygotowali program 
Wiosenny taniec kwiatów, który wypełnią kompozycje 
Chopina, Gounoda, Czajkowskiego, Poppy’ego, Fal-
la, Ketelbeya. Z kolei 26 marca o godz. 18.00 w gali 
Viva Wiedeń, Viva Broadway wystąpią Orkiestra Ka-
meralna WM Ensamble pod dyrekcją Woytka Mrozka 
oraz soliści: sopranistka Edyta Piasecka, mezzoso-
pranistka Agata Sava, skrzypek Artur Banaszkiewicz 
i The 3 Polish Tenors – Sylwester Targosz-Szalonek, 
Aleksander Kruczek, Sławomir Naborczyk. W ich wy-
konaniu usłyszymy największe przeboje Straussa, 
Lehara, Kalmana, Bocellego oraz wiele innych kom-
pozycji.                                                                     wag

Sesja Rady Miejskiej Bielska-Białej 
odbędzie się 18 marca o godz. 10.00. 
Transmisja obrad na stronie  
rm.bielsko-biala.pl
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Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1,5 i 6 pracuje 
od poniedziałku do środy w godz. 7.30–15.30, 
w czwartki 7.30–18.00, w piątki 7.30–13.00
Centrala: 334971497, 334971498, 
 faks: 334971786
Informacja: pl. Ratuszowy 6, tel. 334971800

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

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

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

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

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

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej:   
tel. 338146221 lub 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

BezroBoCie statystyCznie
Stopa bezrobocia na dzień 31 stycznia według 

ostatnich danych opublikowanych przez Główny Urząd 
Statystyczny wynosi w kraju 6,5 proc. (wzrost o 0,3 
proc.), w województwie śląskim 5,1 proc. (wzrost o 0,2 
proc.), w Bielsku-Białej 2,7 proc. (bez zmian), a w po-
wiecie bielskim 4,5 proc. (wzrost o 0,1 proc.).

 – W styczniu 2021 r. w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Bielsku-Białej odnotowano wzrost liczby bez-
robotnych w ewidencji o 91 osób w stosunku do grud-
nia 2020 r. Zarejestrowano 544 osoby, tj. o 89 osób 
mniej niż w grudniu, z czego 72,4 proc. to bezrobotni 
powracający do rejestracji po raz kolejny. Wśród no-
wo zarejestrowanych 54,0 proc. stanowiły kobiety. 4,6 

proc. z ogółu osób zarejestrowanych w styczniu 2021 r. 
to osoby, które poprzednio nigdy nie pracowały. Zare-
jestrowano również 42 osoby posiadające orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawności. Z ogólnej liczby bezro-
botnych prawo do zasiłku posiada 19,2 proc. osób – in-
formuje dyrektor bielskiego PUP Marek Hetnał. 

Delikatnie powiało optymizmem, gdyż w styczniu 
do PUP zgłoszono 1.086 wolnych miejsc pracy, o 97 
więcej niż w miesiącu poprzednim. 37 ofert pracy do-
tyczyło osób niepełnosprawnych. Zgłoszono 1.081 wol-
nych miejsc pracy w ramach ofert niesubsydiowanych 
oraz 5 miejsc pracy subsydiowanej. 

W styczniu do Powiatowego Urzędu Pracy w Biel-
sku-Białej wpłynęła informacja z terenu powiatu, że 
jedna z firm planuje zwolnienia.                                  JacK 

Już niedługo rozpocznie się Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zostanie przepro-
wadzony od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku. Obo-
wiązkową formą jest samospis internetowy, natomiast 
metody uzupełniające to – spis telefoniczny lub bezpo-
średnio przy pomocy rachmistrza spisowego.

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej, udział 
w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Miesz-
kań 2021 jest obowiązkowy. Będzie on w pełni reali-
zowany przy użyciu interaktywnego formularza spiso-
wego dostępnego na stronie Głównego Urzędu Staty-
stycznego. Obowiązkiem spisowym będą objęte oso-
by fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywają-
ce w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych 
pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na tere-
nie Polski; osoby fizyczne niemające miejsca zamiesz-
kania; mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwa-
terowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędą-
ce mieszkaniami.

Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do 
spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania 
samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń 
i internetu), ustawa zobowiązuje do udostępnienia od-
powiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji sa-
mospisu urzędy statystyczne i pozostałe jednostki sta-
tystyki publicznej, urzędy wojewódzkie, urzędy obsłu-
gujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz 
gminne jednostki organizacyjne. Lista miejsc, gdzie bę-
dzie można dokonać samospisu, zostanie opublikowa-

na w na stronie GUS www.stat.gov.pl i na stronie spisu 
www./spis.gov.pl.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach – gdy 
osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła 
wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego 
– rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z taką oso-
bą telefonicznie lub osobiście, aby pomóc jej w dopeł-
nieniu obowiązku spisowego. Specjalnie dla zaintere-
sowanych spisem od 15 marca uruchomiona zostanie 
infolinia pod numerem 22 2799999.

Spisy stanowią bezcenne źródło informacji o tym, 
jacy jesteśmy, jak żyjemy i co zmieniło się w naszym 
życiu w ciągu minionej dekady. Są dorobkiem kulturo-
wym i bezcennym dziedzictwem narodowym. Ich naj-
większą wartością jest ciągłość i porównywalność da-
nych. 

Pierwszych fragmentarycznych spisów ludności 
dokonywano już w starożytnym Egipcie, Persji i Chi-
nach. Wykorzystywano je do celów podatkowych, woj-
skowych lub religijnych. W starożytnym Rzymie regu-
larnie odbywały się spisy ludności dla celów podatko-
wych i militarnych – cenzusy, które od 443 p.n.e. co 5 
lat przeprowadzali specjalni urzędnicy – cenzorzy. Na-
wet biblijne przekazy głoszą, że ze względu na zarzą-
dzony przez Kwiryniusza na polecenie cesarza Augu-
sta spis ludności w całym świecie Święta Rodzina mu-
siała się stawić w miejscu urodzin Józefa, czyli w Be-
tlejem – i tam urodził się Jezus.                   oprac. JacK 
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międzynarodowy 
turniej  
pod dęBowCem 

Zespół Mickiewicz Kluczbork oka-
zał się najlepszą drużyną I Międzyna-
rodowego Turnieju Siatkarskiego Góral 
Cup, który odbył się 27 lutego br. w Biel-
sku-Białej. 

Do siatkarskich zmagań w hali pod 
Dębowcem stanęły cztery siatkarskie 
zespoły – czeski VK Ostrava oraz pierw-
szoligowcy z Mickiewicza Kluczbork 
i MCKiS Jaworzno. W roli gospodarzy 
wystąpili siatkarze BBTS Bielsko-Biała, 
którzy ostatecznie wywalczyli w turnieju 
drugie miejsce. 

Wszystkie mecze rozgrywane by-
ły wymiarze trzech setów i bez udziału 
publiczności. Kibice mogli oglądać roz-
grywki na żywo na kanale YouTube.

Turniej jest częścią obchodów 

pomoC dla sportowCów 
70 sportowców z Bielska-Białej otrzymało stypen-

dia przyznane przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej 
za zeszłoroczne wyniki. Stypendia otrzymane za wyni-
ki uzyskane w 2020 roku mają na celu wspieranie roz-
woju zawodników i zawodniczek szczególnie uzdolnio-
nych sportowo.

34 osoby spośród 70 tegorocznych stypendy-
stów otrzymywały stypendia w 2020 roku (za osiągnię-
cia uzyskane w 2019 r.). Stypendyści wywodzą się z 19 
klubów i reprezentują 20 dyscyplin, w tym 13 olimpij-
skich/paraolimpijskich. Jest wśród nich 24 piłkarzy ha-
lowych, 14 tenisistów, 11 przedstawicieli sportów wal-
ki (judo, boks, kick-boxing, taekwondo), 3 uprawia nar-
ciarstwo alpejskie, tyle samo – lekkoatletykę, po 2 – en-
duro, rajdy samochodowe i brydża sportowego; po 1 
przedstawicielu mają piłka ręczna, wspinaczka spor-
towa, badminton, kolarstwo górskie, biegi narciarskie, 
skoki na trampolinie, siatkówka, gimnastyka artystycz-
na i squash. 

Miejskim stypendystą jest również jeden spor-
towiec niepełnosprawny, reprezentujący Beskidzkie 
Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne Start.

Niezależnie od stypendiów sportowych przy-
znana została także jednorazowa nagroda za wyso-
kie osiągnięcia sportowe, którą otrzymał Michał Hara-
tyk, zawodnik Klubu Sportowego Sprint, za zdobycie 
w 2020 roku podwójnego mistrzostwa Polski w pchnię-
ciu kulą w hali i na otwartym stadionie.       oprac. JacK 

ustanowionego w bieżącym roku przez 
Sejmik Województwa Śląskiego Roku 
Górali.

 – Jako profesjonalny klub siatkar-
ski ze stolicy Podbeskidzia chcemy włą-
czyć się w obchody tego wyjątkowego 

czasu. Turniej Góral Cup został objęty 
honorowym patronatem marszałka wo-
jewództwa śląskiego, wśród partnerów 
imprezy znalazły się gmina Bielsko-Bia-
ła oraz Stowarzyszenie Beskidy – infor-
muje prezes BBTS Mirosław Krysta.

Wyniki poszczególnych meczów 
turnieju: 

BBTS Bielsko-Biała – MCKiS Ja-
worzno 3:0 (25:22, 25:22, 25:16)

Mickiewicz Kluczbork – VK Ostra-
va 2:1 (20:25, 25:14, 25:19)

Mecz o 3. miejsce: 
VK Ostrava – MCKiS Jaworzno 3:0 

(25:22, 25:23, 25:22)

Finał: 
BBTS Bielsko-Biała – Mickiewicz 

Kluczbork 1:2 (19:25, 25:15, 23:25).

Klasyfikacja końcowa 
I Międzynarodowego Turnieju 
Siatkarskiego Góral Cup:

1. Mickiewicz Kluczbork
2. BBTS Bielsko-Biała
3. VK Ostrava
4. MCKiS Jaworzno.                JacK 

materiały klubu BBTS

ligowym okiem 

Tauron 1. Liga – mężczyźni 
3 marca, BBTS Bielsko-Biała – Le-
chia Tomaszów Mazowiecki 3:0 
(25:20, 25:23, 25:12)
6 marca, BBTS Bielsko-Biała – 
eWinner Gwardia Wrocław 3:2 
(18:25, 29:31, 26:24, 25:18, 19:17)
tabela: 
1. LUK Politechnika Lublin 
2. BKS Visla Bydgoszcz
3. BBTS Bielsko-Biała 

Tauron Liga – kobiety 
1 marca, BKS BOSTIK Bielsko-
-Biała – Enea PTPS Piła 3:1 (25:17, 
21:25, 25:12, 25:20) 
6 marca, Joker Świecie – BKS 
BOSTIK Bielsko-Biała 1:3 (25:23, 
23:25, 20:25, 14:25)
tabela:
1. Developres SkyRes Rzeszów 
2. E.LECLERC MAYA Radomka 
Radom
3. ŁKS Commercecon Łódź
..... 
5. BKS BOSTIK Bielsko-Biała 

Futsal Ekstraklasa 
21 lutego, Rekord Bielsko-Biała – 
Red Devils Chojnice 14:0 (6:0)
tabela: 
1. Rekord Bielsko-Biała
2. KS Constract Lubawa
3. Piast Gliwice

PKO Ekstraklasa 
26 lutego, Raków Częstocho-
wa – Podbeskidzie Bielsko-Biała 
1:0 (0:0)
6 marca, Podbeskidzie Bielsko-
-Biała – Lechia Gdańsk 2:2 (1:1)
tabela: 
1. Pogoń Szczecin
2. Raków Częstochowa

3. Legia Warszawa
....... 
15. Podbeskidzie Bielsko-Biała

2. Liga Mężczyzn PZKosz
3 marca, Daas BH Bielsko-Bia-
ła – GTK Sordrew Gliwice 92:66 
(46:34)
6 marca, AZS Częstochowa – Da-
as BH Bielsko-Biała 72:87 (41:35)
tabela:
1. AZS AGH Kraków
2. BS Polonia Bytom
3. AZS AWF Mickiewicz Romus 
Katowice
......
5. Dass BH Bielsko-Biała
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wędrówka amelki
Przedstawienie Amelka, Bóbr 

i Król na dachu, przygotowane w Ba-
nialuce już kilka miesięcy temu, mia-
ło wreszcie oficjalną premierę w week-
end 20 i 21 lutego. Premierowi goście, 
w przepisowych maseczkach, dzięko-
wali twórcom i wykonawcom rzęsistymi 
oklaskami. Było za co.

Nieprostą sztukę o przygodach 
dziewczynki o złotym sercu, która mu-
si wyruszyć na klasyczną, formacyjną 
wędrówkę, by odkryć własną tajemni-
cę, napisali Tankred Dorst i Ursula Eh-
ler. Spektakl, adresowany do dzieci już 
trzyletnich, zrobiła z niej Lucyna Syp-
niewska. Do trzylatków trafia pewnie 
podstawowy przekaz, ubrany w bardzo 
przekonującą formę plastyczną – takie 
kształty i kolory można by jeść łyżkami 
– i wzmocniony fajnymi piosenkami. Dla 
starszych widzów jest więcej smaczków 
– zaskakujących, zabawnych, inteligent-
nych. 

A sama historia? Amelka jest 
z bohaterką z gatunku kopciuszkowa-

tych, blisko jej do Królewny Różyczki, 
Ani z Zielonego Wzgórza i Mojżesza – 
dzieciaków samotnych w niezbyt przyja-
znym, obcym środowisku, ale dających 
sobie radę i robiących tyle dobrych min 
do złych gier, ile trzeba. Sytuacja Amel-
ki wymaga nieustannej gimnastyki mi-
micznej – jej przysposobiona niedoro-
dzina, czyli macocha Fryga i zła siostra 
Mruksa, prowadzą haniebnie konsump-
cyjny styl życia i źle traktują dziewczyn-
kę. Konkretnie – wysyłają ją do Szep-
czącego Lasu po czarny miód, licząc, 
że nie zdąży przed zachodem słońca 
i podpadnie strasznej sowie. Amelka się 
spieszy, ale dobre serce każe jej speł-
niać każdą prośbę, a proszących spoty-
ka w drodze niemało. Trzeba się nimi za-
opiekować, zabrać ze sobą, tymczasem 
czas ucieka...

Na końcu jest oczywiście brawuro-
wy happy end, wszyscy zyskują lub od-
zyskują coś ważnego, czego im brako-
wało, Król definitywnie schodzi z dachu, 
uczucie łączące Amelkę z Bobrem prze-
chodzi na duuużo wyższy poziom, na-
wet Gruszka jest zadowolona.            mt

 fot. Teatr Lalek Banialuka / Daro Dudziak 

Tankred Dorst i Ursula Ehler, 
Amelka, Bóbr i Król na dachu
twórcy spektaklu:
reżyseria: Lucyna Sypniewska
scenografia: Anna Chadaj
muzyka: Krzysztof Maciejowski
ruch sceniczny: Katarzyna Zie-
lonka

obsada: Małgorzata Bulska, 
Katarzyna Pohl, Barbara Rau, 
Dagmara Włoszek-Rabska, Adam 
Milewski, Radosław Sadowski, 
Tomasz Sylwestrzak, Piotr 
Tomaszewski

Jak zapowiadają organizatorzy, będzie 
to widowisko z wykorzystaniem multimediów, 
niezwykłych strojów z tamtych lat, w atmosfe-
rze kolorowych jarmarków, kawiarenek, liryki 
i dowcipu najlepszych polskich twórców. Przy-
pomnienie czasów, w których żyła i śpiewała 
Maria Koterbska, będzie nie tylko symbolicz-
ne, gdyż patronatów temu wydarzeniu udzieli-
li bliscy i przyjaciele artystki, potomkowie tych, 
którzy dla niej tworzyli, występowali na sce-
nie, otaczali przyjaźnią i przesłali do Bielska-
-Białej swoje wsparcie dla tego fantastycznego 
pomysłu. Są to: Roman Frankl – syn Marii Ko-
terbskiej, Agata Passent i jej Fundacja Okular-
nicy im. A. Osieckiej, Danuta Grechuta, Funda-
cja Ireny Kwiatkowskiej FiK, Piotr i Jaga Kofta 
z Fundacją Pamiętajcie o ogrodach, Fundacja 
Wasowscy oraz Fundacja Krystyny Jandy Na 
Rzecz Kultury. Wszystko odbywa się pod hono-
rowym patronatem Prezydenta Miasta Bielska-
-Białej Jarosława Klimaszewskiego.

Na scenie pojawi się wiele niespodzianek, 
mnóstwo wspomnień i gości, w tym gość wyjąt-
kowy, syn Marii Koterbskiej – Roman Frankl, ak-
tor i piosenkarz.

Nie zabraknie oczywiście przebojów Ma-
rii Koterbskiej, wspaniałych polskich piosenek 
Agnieszki Osieckiej, Marka Grechuty, Wojcie-

cha Młynarskiego, Jeremiego Przybory. Będzie 
i zabawnie (Jesteśmy na wczasach) i lirycznie 
(List do matki) i wspominkowo (Augustowskie 
noce). 

Należy przypomnieć, że ta muzyczna po-
dróż miała już swoją prapremierę 28 lutego br. 
w Jazz Clubie Metrum, przy aplauzie widowni, 
łzach wzruszenia, niekończących się bisach 
i na koniec owacji na stojąco – informują orga-
nizatorzy. 

Opracowaniem muzycznym wszystkich 
utworów zajął się bielski muzyk, pianista, zwią-
zany z grupą Lizard Paweł Fabrowicz. Pro-
jekt widowiska stworzyła i wyreżyserowała je 
Agnieszka Szulakowska z Bielskiej Piwnicy Ar-
tystycznej im. M. Koterbskiej, kostiumy aranżu-
je Victor de Baumont. Na scenie BCK wystą-
pią młodzi adepci sztuki wokalnej i aktorskiej, 
studenci szkół teatralnych, wokaliści, laureaci 
najważniejszych polskich konkursów piosenki, 
w tym wielu bielszczan.

Bilety na ten koncert w cenie 30 zł są do 
nabycia w Bielskim Centrum Kultury.                   r

Na zdjęciach: Roman Frankl i uczestnicy 
koncertu I tak się trudno rozstać, 
fot. Jurczak photography

konCert dla marii koterBskiej
Minął ponad miesiąc od śmierci Marii Koterbskiej, niekwestionowanej damy polskiej sceny muzycznej, legendy klasyki piosenki polskiej, 
artystki, której utwory weszły na stałe do kanonu polskiej muzyki i doczekały się wielu wspaniałych interpretacji. W hołdzie dla niezwykłej 
bielszczanki 18 marca o godz. 18.00 w Bielskim Centrum Kultury odbędzie się koncert pt. I tak się trudno rozstać.


