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W  tym miesiącu  do  Polski  trafić ma 
ok. 7 mln dawek szczepionki przeciwko Co-
vid-19, rząd wraz z samorządami rozpoczęli 
więc działania, których celem jest przyspie-
szenie procesu szczepień. Decyzją prezy-
denta Jarosława Klimaszewskiego w Biel-
sku-Białej powstanie dodatkowy punkt ma-
sowych szczepień prowadzony przez gmi-
nę, zlokalizowany w hali pod Dębowcem.

Samorządowe punkty szczepień mają 
być zorganizowane do 18 kwietnia i od na-
stępnego dnia rozpocząć szczepienia. Będą 

czynne od poniedziałku do niedzieli, w godz. 
8.00-18.00. Praca w nich będzie dwuzmia-
nowa.

Samorządowy punkt szczepień w Biel-
sku-Białej  w  ciągu  jednego  dnia  będzie 
szczepił 500 osób. Do tego celu wykorzy-
stana zostanie tzw. część konferencyjna ha-
li pod Dębowcem, dzięki czemu z obiektu 
nadal będą mogli korzystać sportowcy. Ob-
sługą administracyjną zajmą się oddelego-
wani pracownicy Urzędu Miejskiego w Biel-
sku-Białej. Od strony medycznej działalność 

punktu ma zabezpieczać Beskidzkie Cen-
trum Onkologii – Szpital Miejski.

Więcej  szczegółów na  temat  punktu 
szczepień w hali pod Dębowcem i zasadach 
jego działania wkrótce.

Hala  pod  Dębowcem  była  budowa-
na jako obiekt wielofunkcyjny, odbywają się 
w niej mecze,  turnieje sportowe, koncerty, 
imprezy  targowe,  zgromadzenia  religijne, 
kiedyś nawet można było tam skorzystać ze 
ślizgawki. Wkrótce obiekt zyska dodatkową 
funkcję.                                                      JacK

Wszystko wskazuje 
na to, że 19 kwietnia 
w hali pod Dębowcem 
rozpoczną się masowe 
szczepienia przeciwko 
Covid-19. Przewiduje 
się, że każdego dnia 
w hali zaszczepionych 
zostanie 500 osób.

masowy punkt szczepień pod dębowcem

Bielsko-Biała wymieniane w czołówce 
polskich miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców, które mają największy 
udział terenów zielonych w powierzchni 
miasta. Dane pochodzą z raportu 
Obserwatorium Polityki Miejskiej 
Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, 
który powstał m.in. przy wykorzystaniu 
zdjęć satelitarnych. 

Dokument  bierze  pod  uwagę  parki,  lasy, 
skwery, zakrzewienia, trawniki i łąki w powierzch-
ni miasta. W  czołówce  raportu  pod  względem 
udziału  terenów zielonych w powierzchni miast 
plasują się Koszalin – 70 procent, Zielona Góra 
– 67,5 procent, Kielce – 66,8 procent, Dąbrowa 
Górnicza – 63,4 procent oraz Bielsko-Biała – 62,9 
procent. 

ciąg dalszy na str. 11

zielone jak bielsko-biała 
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Jak co roku przed świętami, osoby potrzebujące otrzymały wsparcie 
od organizacji pomocowych. Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej wspólnie 
z Kołem Bielskim Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przygotowa-
ły przed Wielkanocą 500 paczek żywnościowych dla podopiecznych To-
warzystwa. Potrzebujący odbierali świąteczną pomoc 31 marca i 1 kwiet-
nia w Kuchni Społecznej Brata Alberta przy ul. Legionów.

 – Pandemia jeszcze bardziej skomplikowała życie bezdomnych i po-
trzebujących. Jednak pomimo tej sytuacji stale znajdujemy ludzi, którzy 
otwierają swoje serca i dzielą się tym, czym mogą. Dzięki nim możemy 
obdarować biednych. Dziękuję za każdy odruch serca – mówi prezes biel-
skiego koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Piotr Ryszka. 

Prezes przypomniał, że towarzystwo pracuje nie tylko od święta, ale 
każdemu potrzebującemu pomocy okazuje ją codziennie. – To wielka za-
sługa moich współpracowników, którzy każdego dnia są na pierwszej linii 
frontu. Kiedy inni się pozamykali, my działamy – dodaje P. Ryszka.    JacK

863 kg żywności dla potrzebujących udało się zebrać podczas wiel-
kanocnej zbiórki zorganizowanej przez Fundację Aktywności Społecznej 
Złote Łany i Spółdzielnię Mieszkaniową Złote Łany.

 – Z prawdziwą radością informujemy, że mimo trudności (zbiórki bez 
udziału wolontariuszy) udało się zebrać 863 kg żywności! Z całego ser-
ca – w imieniu własnym i naszych podopiecznych – dziękujemy dyrekcji, 
kierownictwu, personelowi i klientom hipermarketów Auchan i Bi1, super-
marketów Tesco przy ul. Kierowej i ul. Jutrzenki oraz dyrekcji, personelowi 
i rodzicom dzieci z Żłobka i Przedszkola Dobra Wróżka za ogromne zaan-
gażowanie – informuje prezes Fundacji Aktywności Społecznej Złote Ła-
ny Joanna Edelman – Dzięki wsparciu wolontariuszy przygotowaliśmy już 
ponad 100 paczek, które trafiły do osób potrzebujących przed świętami – 
dodaje J. Edelman.                                                                        oprac JacK

jak pracuje usc
Od  6  kwietnia  2021  roku 

Urząd  Stanu  Cywilnego  w  Biel-
sku-Białej  pracuje  tak,  jak  pozo-
stałe  wydziały  bielskiego  Urzę-
du  Miejskiego.  Od  poniedziałku 
do środy USC jest czynny w godz. 
7.30-15.30, w czwartki 7.30-18.00, 
w  piątki  7.30-13.00  –  dodatkowo 
w  piątki w  godz.  13.00-15.30  jest 
możliwa wyłącznie rejestracja zgo-
nów. W soboty – tak jak do tej po-
ry – USC dyżuruje przy rejestracji 
zgonów w godz. 10.00-12.00.

brat albert przygotował 
wielkanocne paczki

przedświąteczna zbiórka 
żywności

Zakończyła się akcja Apteczka dla ubogiego prowadzona przez Ca-
ritas diecezji bielsko-żywieckiej od początku Wielkiego Postu. 

 – Dzięki zaangażowaniu szkolnych kół i parafialnych zespołów Ca-
ritas oraz indywidualnych osób udało się skompletować ok. 400 apteczek 
zawierających m.in. gaziki  jałowe, środki dezynfekujące, plastry, kremy 
i maści, podstawowe leki, suplementy, środki do pielęgnacji oraz opaski 
uciskowe i koce termiczne – informuje dyrektor Caritas diecezji bielsko-ży-
wieckiej ks. Robert Kurpios.

Oprócz darów rzeczowych zostały również zebrane środki, które po-
zwoliły zakupić najpotrzebniejsze artykuły. Środkami opatrunkowymi zo-
staną bezpośrednio obdarowani m.in. bezdomni – mieszkańcy Schroni-
ska dla Osób Bezdomnych i Noclegowni w Bielsku-Białej. Leki zostaną 
przekazane na rzecz podmiotu świadczącego stałą opiekę medyczną nad 
tymi osobami, wymagającymi fachowej pomocy lekarskiej.      oprac. JacK 

apteczki skompletowane

2 kwietnia z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu Galeria 
Sfera rozświetliła się na niebiesko w geście solidarności z osobami do-
tkniętymi autyzmem. Zaświeć się na niebiesko to akcja organizowana od 
10 lat na całym świecie, w Polsce propagowana przez Fundację Synap-
sis. Inicjatywa polega na wyrażeniu akceptacji i solidarności z osobami 
ze spektrum autyzmu poprzez podświetlenie na niebiesko budynków i in-
nych obiektów architektonicznych. Swoje wsparcie okazała również Ga-
leria Sfera. Na niebiesko świeciły Galeria I: wejście do Galerii wraz ze 
świetlnymi słupami, a także Galeria II: kostki na placu Bolka i Lolka oraz 
listwy ledowe wzdłuż pasażu.

Ogólnoświatowe statystyki pokazują, że średnio jedna na 100 osób 
zmaga się z autyzmem. Akcja zachęca do zmiany sposobu postrzega-
nia osób dotkniętych tym zaburzeniem. Kolor niebieski to ogólnoświatowy 
symbol jedności z osobami z autyzmem, symbolizujący również nadzieję, 
spokój i harmonię.                                                                             oprac. ek

mural kredowy  
na rocznicę  
połączenia

Dom Kultury w Olszówce zaprasza 
dzieci i młodzież do wzięcia udziału w 4. 
edycji konkursu plastycznego pt. Mural 
kredowy –  tym razem tematem będzie 
Bielsko-Biała miasto przemysłu.

 – Konkurs jest kolejną naszą pro-
pozycją  uczczenia  jubileuszu  70-lecia 
połączenia Bielska i Białej oraz zachę-
tą do zaktywizowania twórczego dzieci 
i młodzieży w trudnym czasie pandemii 
– mówi kierownik DK w Olszówce Mał-
gorzata Motyka-Madej.

Zadaniem uczestników konkursu –  
przedszkolaków, uczniów szkół podsta-
wowych i średnich oraz wychowanków 
placówek  oświatowo-wychowawczych 
i kulturalnych z Bielska-Białej i okolic – 
będzie wykonanie muralu na kartonie, 
płycie chodnikowej, tablicy itp., używa-
jąc kolorowej kredy, węgla i innych ma-
teriałów łatwych do zmycia. 

Zdjęcie  pracy wraz  z  kartą  zgło-
szenia trzeba przesłać na adres e-mail: 
olszowka@mdk.bielsko.pl  z  dopiskiem 
Mural  kredowy  Bielsko-Biała  miasto 
przemysłu. Termin nadsyłania prac mija 
13 kwietnia.                           oprac. JacK

sfera niebieska na dzień 
autyzmu
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Internetowe głosowanie na stronie www.
modernizacjaroku.org.pl zaczęło się  
1 kwietnia w samo południe i potrwa do  
30 kwietnia br., również do godziny 12.00. 
Aby wziąć w nim udział, należy wejść na 
podaną stronę internetową, wyszukać 
zgłoszony obiekt według województwa lub 
nazwy obiektu i kliknąć na zgłoś obiekt, 
a następnie obejrzeć podstronę obiektu 
i oddać swój głos. Na podstronie należy 
podać imię i nazwisko, adres mailowy oraz 
zaznaczyć Nie jestem robotem – a po uda-
nej weryfikacji kliknąć Zagłosuj. Na poda-
ny adres mailowy zostanie wysłany link do 
aktywacji głosu, należy go zaakceptować. 
Liczba oddanych głosów jest aktualizowa-
na o pełnej godzinie. 

Celem  konkursu  Modernizacja Roku & 
Budowa XXI w.  jest wyłonienie  i nagrodzenie 
przedsięwzięć budowlanych modernizacji oraz 
nowych obiektów wyróżniających się szczegól-
nymi walorami. Ideą konkursu jest propagowa-
nie i wspieranie działań dla ratowania obiektów 
i budowli dziedzictwa narodowego oraz promo-
cja modernizacji, przebudowy, rewitalizacji tere-
nów, rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzy-
skania efektów użytkowych i estetycznych. Uro-
czystość ogłoszenia wyników  i wręczenia na-
gród odbywa się od lat na Zamku Królewskim 
w Warszawie.

Do konkursu można zgłaszać obiekty i bu-
dynki,  których modernizację  czy  budowę  za-
kończono  do  końca  pierwszego  kwartału  br. 
w dwóch podstawowych kategoriach obiektów: 
nowy obiekt i modernizowany obiekt, wśród nich 
obiekty: drogowe, elewacje  i  termorenowacje, 
hotelarsko-turystyczne, kultury, sportu, zdrowia 
i rekreacji, mieszkalne, mostowe, ochrony śro-
dowiska, obszary i zespoły urbanistyczne, prze-
mysłowe i  inżynieryjne, sakralne, szkolnictwa, 
tereny zieleni, użyteczności publicznej, wnętrza, 
zabytkowe, nowe obiekty w przestrzeni urbani-
stycznej. Prawo zgłoszenia obiektu przysługu-
je: inwestorowi, wykonawcy i projektantowi. Po-
nadto obiekty mogą zgłaszać miasta, powiaty, 
gminy,  instytucje,  stowarzyszenia,  develope-
rzy – wszyscy którym zależy na dobru regionu 
i osiągnięciach lokalnej społeczności.

Do XXV edycji konkursu zgłoszono ponad 
370 obiektów i inwestycji z całej Polski. W Biel-
sku-Białej to rewitalizacja zabytkowej Willi Teo-
dora Sixta przy ulicy Mickiewicza 24. Inwesto-
rem rewitalizacji był Urząd Miejski w Bielsku-
-Białej, wykonawcą firma Intravi Sp. z o.o. sp.k 

Bielsko-Biała Przedsiębiorstwo Budowlane Mo-
dular Sp. z o.o. Żywiec, a projektantem Biuro 
Architektoniczne Ars Architektura s.c. z Tychów.

Druga zgłoszona modernizacja to remont 
kamienicy przy ulicy Targowej 2 w Bielsku-Bia-
łej – kamienicy Pod Żabami. Inwestorem tego 
przedsięwzięcia była firma Zarządzanie Nieru-
chomościami Tomasz Gajda, wykonawcą biel-
ska  Pracownia  Konserwacji  Zabytków Maria 
Osielczak, a projektantem Archiconcept Mikołaj 
Kowalczys, również z Bielska-Białej.

Remont willi zrealizowano dzięki projekto-
wi pod nazwą Rewitalizacja Willi Teodora Sixta 
w Bielsku-Białej w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa X Rewita-
lizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowot-
na, którego beneficjentem była Galeria Bielska 
BWA. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wy-
niosło około 5,5 mln zł. Całkowity koszt remontu 
to około 11 mln zł.

Zgodnie  z  projektem,  willa  to  miejsce, 
gdzie  odbywają  się  różnorodne  zajęcia  akty-
wizujące mieszkańców miasta. Działania spo-
łeczne są  realizowane przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, a działa-
nia kulturalne i artystyczne przez Galerię Biel-
ską BWA.

Główne prace w willi przy ul. Mickiewicza 
24 objęły remont elewacji  i  tynków wewnętrz-
nych, wymianę  instalacji  lub montaż nowych, 
jak np. grzewczej, przysposobienie piwnicy do 
celów  użytkowych  i  budowę windy. Renowa-
cji doczekał się  też budynek dawnej wozowni 
i ogrodzenie wokół willi. Wszystko odbyło się 
z ogromną pieczołowitością, starannością i po-
szanowaniem oryginalnego wyglądu budynku 
i jego wnętrz oraz elementów.

Remont  elewacji  kamienicy  Pod  Żaba-
mi  został  przeprowadzony  w  ubiegłym  roku. 
Prace prowadzone były na podstawie projek-
tu opartego o badania stratygraficzne (warstw) 
oraz zachowaną ikonografię. Poza elewacją, re-
mont przeszły także korytarz i klatka schodowa, 
wymieniona została  również stolarka okienna 
w częściach wspólnych budynku. Podobnie jak 
w przypadku willi, tu również efekty moderniza-
cji są imponujące.

Secesyjna kamienica, projektu bielskiego 
architekta Emanuela Rosta  juniora,  powstała 
w 1903 roku. Swoją nazwę – kamienica Pod Ża-
bami – zawdzięcza postaciom dwóch biesiadu-
jących żab umieszczonym na portalu od strony 
ulicy Targowej.

Dotację na remont kamienicy w wysokości 
400.000 zł przekazało miasto.

Emilia Klejmont

zagłosuj na modernizację roku 
Na dwa bielskie obiekty będzie można głosować w XXV edycji ogólnopolskiego konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI w.  
organizowanego przez Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego. Mowa o zrewitalizowanej zabytkowej willi Teodora 
Sixta przy ulicy Mickiewicza 24 i kamienicy Pod Żabami przy ulicy Targowej 2.

Willa Teodora Sixta

Kamienica Pod żabami
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rada miejska

Cztery zabytkowe obiekty odzyskają blask 
m.in. dzięki finansowemu wsparciu miasta 
Bielska-Białej. Są to kamienice przy ulicach 
3 Maja 13 i 17, ul. Norberta Barlickiego 4 oraz 
ul. Zamkowej 8.

18 marca Rada Miejska podjęła uchwałę w spra-
wie udzielenia dotacji celowej na remont konserwator-
ski elewacji wraz z naprawą dachu w budynku przy ul. 
3 Maja 13, będącym własnością Beskidzkiej Izby Rze-
miosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej. Dotacja 
w kwocie 658.000 zł pokryje 70 proc. kosztów remontu 
konserwatorskiego.

ul. 3 Maja 13
Eklektyczna willa stojąca przy ul. 3 Maja 13 jest 

wpisana  do  rejestru  zabytków.  Zbudowana  została 
około 1895 r. dla Alfreda Michla. To doskonały przy-
kład reprezentacyjnej willi podmiejskiej według najlep-
szych wzorów szkoły wiedeńskiej. Piętrowy budynek 
z sutereną na elewacji od strony ulicy ma bogatą deko-
rację architektoniczno-sztukatorską, w elewacji ogro-
dowej znajduje się loggia z przeszkleniami.

Ze względu na alarmujący stan techniczny ele-
wacji willa wymaga podjęcia pilnych prac konserwa-
torskich. Prace będą polegały na jej remoncie oraz da-
chu – wykonane zostaną częściowa wymiana pokry-
cia dachu wraz z naprawą elementów konstrukcyjnych 
więźby, konserwacja kamiennej okładziny cokołu, re-
nowacja stolarki drzwiowej prowadzącej do budynku 
oraz kutej bramy przejazdowej.

ul. 3 Maja 17
Dotację w wysokości 220.000 zł RM przeznaczy-

ła na remont konserwatorski budynku przy ul. 3 Ma-
ja 17, również wpisanego do rejestru zabytków. Wy-
sokość  dotacji  stanowi  13  proc.  nakładów  koniecz-
nych na wykonanie remontu. Willa zbudowana została 

około 1890 r. dla Teodora Pollaka w stylistyce histo-
ryzmu. Jest to piętrowy budynek z sutereną i wyso-
kim parterem, z bogato zdobionymi elewacjami ulicz-
nymi. W tym obiekcie konieczna będzie przebudowa 
i wymiana pokrycia dachu wraz z naprawą elemen-
tów konstrukcyjnych dachu, remont elewacji, wymiana 
stolarki i ślusarki okienno-drzwiowej, konserwacja ka-
miennych schodów wejściowych do budynku.

ul. Barlickiego 4
Na sesji  18 marca RM podjęła  także uchwałę 

w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont kon-
serwatorski sieni  i klatki schodowej, stolarki drzwio-
wej wewnętrznej oraz drzwi wejściowych do budynku, 
a także kamienia na elewacji w obrębie parteru – w za-
bytkowej kamienicy u zbiegu ulic Norberta Barlickie-
go i 11 Listopada. Dotacja w wysokości 4. 200.000 zł 
pokryje 32 proc. nakładów koniecznych na wykonanie 
remontu konserwatorskiego, który ma na celu konty-
nuację rewaloryzacji i poprawę estetyki tej reprezenta-
cyjnej kamienicy mieszczańskiej. Okazała kamienica 
utrzymana w stylistyce późnego historyzmu zbudowa-
na została ok. 1905 r. dla Ignacego Löwenberga.

ul. Zamkowa 8
Czwarta  dotacja  –  w wysokości  150.000  zł  – 

dotyczy  remontu  konserwatorskiego  dachu  kamie-
nicy przy ul. Zamkowej 8. Wysokość dotacji stanowi 
76 proc. koniecznych kosztów remontu. Kamienica ta, 
zbudowana w 1897 roku dla Karola Mikscha zwane-
go Allegri, stanowi jeden z nielicznych w skali całego 
miasta przykładów historyzmu w tzw. kostiumie fran-
cuskim. Dofinansowanie pokryje koszt prac polegają-
cych na wzmocnieniu więźby dachowej, wymianie po-
krycia dachowego, wymianie rynien, remoncie komi-
nów. Remont ma na celu poprawę stanu technicznego 
i estetyki dachu tej reprezentacyjnej kamienicy miesz-
czańskiej.                                                                   JacK

bck z imieniem  
marii koterbskiej

18 marca Rada Miejska nadała Bielskiemu Cen-
trum Kultury imię Marii Koterbskiej. W hołdzie dla nie-
zwykłej bielszczanki 18 marca o godz. 18.00 w BCK 
odbył się koncert pt. I tak się trudno rozstać.

Po śmierci Marii Koterbskiej w styczniu br. liczni 
bielszczanie i środowiska twórcze oczekiwali wyjątko-
wego uhonorowania w przestrzeni miasta wielkiej ar-
tystki. Na wniosek prezydenta Bielska-Białej Jarosła-
wa Klimaszewskiego, po uzyskaniu zgody syna artyst-
ki Romana Frankla, do Rady Miejskiej  trafił wniosek 
o nadanie Bielskiemu Centrum Kultury imienia Marii Ko-
terbskiej. RM jednogłośnie przyjęła ten wniosek. Zmia-
na nazwy spowoduje również rozszerzenie działalności 
tej instytucji kultury o działania związane z upamiętnie-
niem życia i twórczości artystki.                              JacK

dla dobra zwierząt
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
miasta Bielska-Białej na 2021 r. przyjęła Rada Miejska 
na XXX sesji.

Zapobieganie bezdomności zwierząt, zapewnie-
nie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywa-
nie należy do zadań własnych gminy. W ramach przyję-
tego 18 marca przez Radę Miejską Bielska-Białej pro-
gramu prowadzone będą działania edukacyjne na te-
mat standardów utrzymywania zwierząt i zapobiegania 
bezdomności zwierząt.

Bezdomnym zwierzętom mają być zapewnione 
miejsca w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwie-
rząt Reksio. W ramach opieki nad wolno żyjącymi ko-
tami  zdecydowano o  sezonowym dokarmianiu,  pod-
dawaniu  ich  zabiegom  sterylizacji  lub  kastracji  oraz 
implantacji mikroczipów. Program zakłada stworzenie 
budek dla kotów wolno żyjących, zapewnienie im pro-
filaktyki przeciwko chorobom zakaźnym  i profilaktyki 
przeciwpasożytniczej. Określa też zasady odławiania 
bezdomnych zwierząt i zmniejszania ich populacji po-
przez obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt 
w schronisku; a także zasady opieki nad zwierzętami 
w schronisku oraz wykonywania dobrowolnej steryliza-
cji i kastracji oraz czipowania psów i kotów posiadają-
cych właścicieli.

Na  realizację  zadań wynikających  z Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie miasta Bielska-Białej 
na 2021 r. zabezpieczono w budżecie miasta w kwotę 
1.207.200 zł.                                                              JacK  

remonty konserwatorskie 

Budynek przy ul. Zamkowej 8
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Po zimowej przerwie operator sys-
temu  wykonał  prace  uruchomieniowe 
i zabezpieczające, z powodzeniem akty-
wowane zostały wszystkie stacje syste-
mu. Wszystkie rowery są rozmieszczo-
ne na stacjach, których  jest w mieście 
24. Ich wykaz i  lokalizacje można zna-
leźć na stronie internetowej www.bbbike.
eu – w zakładce Mapa stacji.

Rowery są bezpieczne
W sytuacji epidemicznej rower sta-

nowi jeden z bezpieczniejszych środków 
komunikacji. Umożliwia dotarcie z punk-
tu A do punktu B bez kontaktu z osobami 
postronnymi. Jednak w trosce o bezpie-
czeństwo i komfort jazdy użytkowników 
popularnych BBbajków – w porozumie-
niu z operatorem systemu – podjęte zo-
stały prewencyjne działania dodatkowe. 
Podczas  każdorazowej wizyty  na  sta-
cji personel operatora dezynfekuje tzw. 
miejsca kontaktu, co nie zwalnia oczywi-
ście użytkowników rowerów z obowiąz-
ku  stosowania  odpowiednich  środków 
ochrony osobistej w postaci rękawiczek 
lateksowych.

Jak wypożyczyć rower:
Aby  skorzystać  z  Bbbajka,  nale-

ży w pierwszej kolejności zarejestrować 
się na stronie www.bbbike.eu lub przez 
terminal stacji, zaakceptować regulamin 
i wpłać 10 zł (minimalna kwota dołado-
wania) na swój osobisty rachunek klien-
ta w systemie BBbike. Po rejestracji LO-

GIN i PIN otrzymamy e-mailem. PIN mo-
żemy zmienić po zalogowaniu, w panelu 
użytkownika.

Opłaty za korzystanie z BBbike są 
pobierane zgodnie z tabelą opłat w spo-
sób  automatyczny  z  rachunku  klienta, 
który można doładowywać za pośred-
nictwem  systemu  płatności  interneto-
wych (PayU). Rachunek jest aktywny, to 
znaczy, że możemy realizować wypoży-
czenia, jeśli mamy na nim więcej niż 4 zł.

Natomiast aby wypożyczyć rower 
Bbbike, należy podejść do terminala na 
wybranej  stacji  BBbike,  uruchomić  go 
i postępować zgodnie z instrukcjami na 
ekranie. Następnie na klawiaturze wpi-
sać numer zamka, przy którym znajdu-
je się rower, który chcemy wypożyczyć 
(od 1 do 14). Na wyświetlaczu pojawi się 
też kod do  linki zabezpieczającej  (nie-
zbędnym  w  sytuacji  kiedy  konieczne 
jest zablokowanie roweru poza stacją). 
Kod  trzeba  zapamiętać  lub  zweryfiko-
wać w aplikacji mobilnej. Po wykonaniu 
tych czynności, podchodzimy do rowe-
ru, naciskamy sensor blokady zwalniają-
cej elektrozamek i możemy cieszyć się 
jazdą. 

Zielone rowery od 1 kwietnia cze-
kają  na  użytkowników  w  24  stacjach, 
łącznie do dyspozycji pozostają 192 po-
jazdy. Więcej na temat systemu i warun-
ków korzystania z niego na stronie inter-
netowej www.bbbike.eu.

oprac. ek
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rowerów miejskich BBbike. Charakterystyczne 192 zielone jednoślady 
od jutra będą czekały, jak w latach poprzednich, w 24 stacjach 
rozmieszczonych w całym mieście. Chętni będą mogli z nich 
korzystać z zachowaniem wszystkich obowiązujących obecnie zasad 
i ograniczeń związanych ze stanem epidemii.

dofinansowanie wymiany pieców 
coraz bliżej 

Nad dopracowaniem regulaminu projektu grantowego Likwi-
dacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej pracu-
je Urząd Miejski. Stosowne informacje oraz dokumenty dotyczące 
naboru do tego projektu wkrótce ukażą się na stronie internetowej 
samorządu. Wszystko jest jednak uzależnione od sytuacji pande-
micznej.

Prace nad regulaminem projektu grantowego poprzedziły zor-
ganizowane przed Urząd Miejski w dniach od 1 do 15 marca br. 
konsultacje społeczne. Projekt pn. Likwidacja starych źródeł ciepła 
na paliwa stałe w Bielsku-Białej jest dofinansowywany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, od-
nawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 
Czyste powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze – konkurs.

Obecnie trwa proces dopracowywania regulaminu projektu. 
Ale już teraz wiadomo, że w jego ramach właściciel domu jedno-
rodzinnego na terenie Bielska-Białej, ogrzewający go węglem lub 
innym paliwem stałym, będzie mógł przejść na ogrzewanie gazem, 
ciepłem sieciowym, prądem czy pompą ciepła, likwidując stary piec 
węglowy przy wykorzystaniu grantu. Do projektu zgłoszony będzie 
mógł być tylko ten dom, który jest ocieplony lub zostanie ocieplony 
przed wykonaniem modernizacji kotłowni na ekologiczną, np. przy 
wykorzystaniu programu rządowego Czyste Powietrze. Maksymal-
na wysokość grantu dla inwestycji wynosi 11.000 zł za wyjątkiem 
pompy ciepła, dla której maksymalna wysokość grantu to 22.000 zł.

Stosowne informacje oraz dokumenty dotyczące naboru do 
projektu wkrótce ukażą się na stronach www.miastodobrejenergii.
pl/ i www.bielsko-biala.pl.                                                     oprac. ek

na bielskim rynku pracy  
w miarę stabilnie

Według ostatnich danych opublikowanych przez Główny Urząd 
Statystyczny stopa bezrobocia w Bielsku-Białej wynosi 2,7 proc. i nie 
zmieniła się w stosunku do poprzedniego zestawienia. Do bielskiego 
Powiatowego Urzędu Pracy nie wpłynęła także żadna informacja doty-
cząca planowanych zwolnień grupowych.

Na 28 lutego 2021 r. stopa bezrobocia w kraju w kraju wyniosła 
6,5 proc. i nie zmieniła się w stosunku do danych ze stycznia br., w wo-
jewództwie śląskim jest na poziomie 5,2 proc. (wzrost o 0,1 punktu pro-
centowego), a w powiecie bielskim – 4,6 proc. (wzrost o 0,1 punktu pro-
centowego) . 

 – W  lutym 2021  r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-
-Białej odnotowano wzrost w ewidencji liczby bezrobotnych o 99 osób 
w stosunku do stycznia 2021 r. Zarejestrowano 620 osób, to jest o 76 
osób więcej niż w miesiącu poprzednim, z czego 68 proc. to bezrobot-
ni powracający do rejestracji po raz kolejny. Wśród nowo zarejestrowa-
nych 53,7 proc. stanowiły kobiety. 6,8 proc. z ogółu osób zarejestrowa-
nych w lutym 2021 r. to osoby, które jeszcze nigdy nie pracowały. Zare-
jestrowano również 32 osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepeł-
nosprawności. Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada 
17 proc. osób – informuje dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Biel-
sku-Białej Marek Hetnał. 

W bielskim PUP w lutym 2021 r. zgłoszono 1.008 wolnych miejsc 
pracy, o 78 mniej niż w miesiącu poprzednim, 15 z tych ofert zatrudnie-
nia skierowanych było do osób niepełnosprawnych.             oprac. JacK
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Zgodnie z decyzją wojewody ślą-
skiego, 26 marca w BCO-SM utworzo-
no łącznie 85 łóżek covidowych, z czego 
pięć na Oddziale Anestezjologii i Inten-
sywnej Terapii. Pozostałych 80 łóżek, to 
tzw. łóżka drugiego stopnia, które zgod-
nie z założeniami systemu opieki zdro-
wotnej w naszym kraju są przeznaczone 
dla pacjentów, którzy mają objawy nie-
wymagające bardzo agresywnej terapii, 
aczkolwiek wymagają hospitalizacji. Je-
żeli stan takiego pacjenta pogorszy się, 
powinien być on przekazany do placów-
ki  z  łóżkami  trzeciego  stopnia,  wypo-
sażonej – m.in. w maski tlenowe wyso-
kich przepływów. To ta grupa pacjentów, 
o której mówi się w kontekście transpor-
tu lotniczego do innych województw.

Łóżka trzeciego stopnia – najczę-
ściej znajdują się obecnie w szpitalach 
specjalistycznych covidowych  i  są po-
dzielone  na  specjalności medyczne  – 
np. chirurgiczne, ginekologiczne itd.

Utworzenie  łóżek dla osób zaka-
żonych koronawirusem w BCO-SM było 
równoznaczne z wstrzymaniem przyjęć 
pacjentów na tzw. oddziały diagnostycz-
ne szpitala. Bo na nich właśnie powsta-
ły miejsca dla osób zakażonych korona-
wirusem. Dyrekcja BCO-SM podjęła ta-
ką decyzję w porozumieniu z wojewo-
dą śląskim. Tym samym oszczędzono, 
a właściwie nie włączono w walkę z Co-

vid-19 w sposób bezpośredni, oddziały 
zabiegowe  i  cały  pion  onkologiczny  – 
np. ginekologię i położnictwo, chirurgię 
onkologiczną, ponieważ na te oddziały 
trafiają pacjenci, dla których odwlekanie 
operacji, zabiegów czy porodów nie jest 
możliwe.

 – Dla nas to wielki wysiłek, bo 85 
łóżek łącznie to jest dużo. Wykonaliśmy 
olbrzymią pracę, żeby w tak krótkim cza-
sie,  bo mieliśmy  na  to  praktycznie  ty-
dzień, przerobić oddziały diagnostyczne 
na te z miejscami dla osób zakażonych 
koronawirusem – mówi dyrektor BCO-
-SM Lech Wędrychowicz.

Obłożenie  miejsc  covidowych 
w BCO-SM jest stuprocentowe. Rotacja 
od początku jest bardzo mała – na po-
ziomie czterech pacjentów na dobę.

Przy  tworzeniu  dodatkowych 
miejsc dla osób zakażonych koronawiru-
sem w BCO-SM istniała obawa o to, czy 
szpitalna  instalacja  tlenowa wytrzyma 
dodatkowe obciążenie. Obawy budziły 
też dostawy tlenu. Każde bowiem z 85 
łóżek dla osób zakażonych koronawiru-
sem jest do niego podłączone.

Pierwszy weekend pokazał, że in-
stalacja, mimo obciążenia, działa prawi-
dłowo. 

–  Ale  to  nie  wszystko.  Ogromne 
podziękowania dla firmy, która nas ob-
sługuje w zakresie tlenu, bo bardzo się 

Bielskie pogotowie pozyskało środki z Eu-
ropejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego 
(85 procent) oraz budżetu państwa (15 procent) – 
w sumie 2.978.792 zł.

Umowa na projekt Zapewnienie bezpieczeń-
stwa mieszkańcom powiatu i miasta Bielsko-Biała 
poprzez zakup ambulansów sanitarnych z wypo-
sażeniem, a także zapewnienie bezpieczeństwa 
pracownikom  pracującym  w  Zespołach  Ratow-
nictwa Medycznego została podpisana w grudniu 
ub.r. Już na początku tego roku do Bielskiego Po-
gotowia Ratunkowego trafiło 20 urządzeń do de-
kontaminacji, czyli odkażania karetek, 16 z nich 
zakupiono w ramach projektu, resztę ze środków 
własnych. W efekcie, każdy ambulans w bielskim 

pogotowiu ma na stałe zamontowany sprzęt do 
odkażania, co daje dużą oszczędność czasu.

– Wystarczy, że ratownicy podłączą ambu-
lans do prądu i wmontowany w karetce sprzęt do 
odkażania  działa. Gdybyśmy  tak,  jak  rok  temu, 
mieli tylko jedno wielkie, przenośne urządzenie do 
dezynfekcji, nie nadążalibyśmy z niczym – mówi 
dyrektor Bielskiego Pogotowia Ratunkowego Woj-
ciech Waligóra.

W ramach projektu do Bielska-Białej dostar-
czono 5 nowych karetek z wyposażeniem: 4 Fiaty 
i jednego Volkswagena. Pojazdy są już zarejestro-
wane, do mieszkańców powiatu bielskiego i Biel-
ska-Białej wyjechały już 30 marca br. Ewenemen-
tem w skali kraju jest to, że od początku kwietnia 

w bielskim pogotowiu każdy pojazd ma na wypo-
sażeniu nosze bariatryczne,  czyli  do  transportu 
cięższych pacjentów.

 – Sprzęt, którym dysponuje nasze pogoto-
wie,  jest  imponujący. Jednak zawsze trzeba pa-
miętać, że sama karetka nie pojedzie do pacjen-
ta. Jesteśmy ogromnie wdzięczni załodze bielskie-
go pogotowia, która od dawna pracuje ponad siły, 
bierze dodatkowe dyżury, bo widzi, że taka jest te-
raz potrzeba – mówi starosta powiatu bielskiego 
Andrzej Płonka.

Ze środków unijnych kupiono także: 15 tysię-
cy masek ochronnych FPP2, 6 tysięcy kombinezo-
nów ochronnych oraz prawie 800 butelek płynu do 
dekontaminacji.                                          oprac. ek

dodatkowe zbiorniki na tlen 
Dodatkowy, dwutonowy zbiornik na tlen stanął 30 marca przy Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II przy ul. 
Stanisława Wyspiańskiego 21 w Bielsku-Białej. Dzięki zbiornikowi instalacja zwiększy swoją moc o 80 procent. Wszystko po to, aby zapewnić 
w BCO-SM prawidłową gospodarkę tlenem. 26 marca w szpitalu utworzono łącznie 85 łóżek dla osób zakażonych koronawirusem. Wszystkie 
mają bezpośrednie podłączenie do tlenu i wszystkie są zajęte.

spisała. To  firma Air Products. Spełni-
ła ona wszystkie oczekiwania szpitala, 
to znaczy, że ubytki tlenu są na bieżą-
co uzupełniane, praktycznie codziennie 
szpital dostaje tlen – mówi L. Wędrycho-
wicz.

Obecnie zużycie tlenu wynosi pół-
tora do dwóch procent wartości  zbior-
nika na godzinę. Oznacza to, że szpital 
ma tlen na 50 albo 100 godzin. I to jest 
zużycie o 60 procent wyższe niż pod-
czas normalnej działalności szpitala.

Zbiornik  na  tlen,  który  stoi  przy 
szpitalnych budynkach przy ul. Stanisła-
wa Wyspiańskiego  21, ma  pojemność 
pięciu ton. Podłączono do niego zbiornik 
dwutonowy, który dostarczyła firma Air 
Products. Dzięki dodatkowemu zbiorni-
kowi instalacja zwiększy swoją moc o 80 
procent. 

Emilia Klejmont

źródło: Bielskie Centrum Onkologii – 
Szpital Miejski

fot. Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski 

pięć nowych karetek dla bpr
Takich zakupów, wartych prawie 3 mln zł, w Bielskim Pogotowiu Ratunkowym już dawno nie było. Dzięki unijnym pieniądzom 
ratownicy medyczni mogą skuteczniej walczyć z pandemią Covid-19.
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strażacy wspierają 
ratowników 

W związku z trudną sytuacją epidemiolo-
giczną w kraju strażacy coraz częściej wspo-
magają pogotowie ratunkowe w udzielaniu po-
mocy medycznej. Tylko w marcu bielscy stra-
żacy wspierali ponad 20 razy ekipy Państwo-
wego Ratownictwa Medycznego. 

 – Tylko  jednej doby  takich zdarzeń na 
terenie Bielska-Białej i powiatu bielskiego by-
ło 7. W większości przypadków pacjenci, do 
których byli dysponowani strażacy, chorowali 
na Covid-19 i mieli trudności z oddychaniem. 
W takich przypadkach udzielano im wsparcia 
psychicznego, stosowano tlenoterapię, a także 
kontrolowano funkcje życiowe do czasu przy-
jazdu zespołu ratownictwa medycznego. Zda-
rzają się również sytuacje, kiedy strażacy są 
dysponowani do nagłego zatrzymania krąże-
nia i konieczne jest wykonanie zewnętrznego 
masażu serca przy użyciu AED – informowa-
ła 25 marca oficer prasowy komendanta miej-
skiego PSP w Bielsku-Białej st. kpt.  Patrycja 
Pokrzywa. – Strażacy w  tej  trudnej  sytuacji, 
jaką  jest  niewątpliwe  trzecia  fala  pandemii, 
wspierają podmioty ratownictwa medycznego 
w przypadkach braku możliwości zadyspono-
wania karetki bądź w sytuacji, kiedy dojazd za-
łogi pogotowia byłby wydłużony. W strażackiej 
nomenklaturze są to tzw. izolowane zdarzenia 
medyczne – dodaje P. Pokrzywa.

Warto  podkreślić,  ze wszyscy  strażacy 
biorący udział w działaniach ratowniczo-gaśni-
czych, zarówno z Państwowej Straży Pożar-
nej, jak i Ochotniczych Straży Pożarnych ma-
ją ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej po-
mocy i posiadają tytuł ratownika. Co trzy lata 
ratownicy przystępują do egzaminu recertyfi-
kacyjnego. Ponadto na każdej zmianie służbo-
wej w jednostkach ratowniczo-gaśniczych jest 
wyznaczony zmianowy koordynator medycz-
ny, który przeprowadza systematycznie zaję-
cia z zakresu ratownictwa medycznego, w cza-
sie których strażacy utrwalają wiedzę i ćwiczą 
m.in.  prowadzenie  resuscytacji  krążeniowo-
-oddechowej, zatamowanie krwotoków, działa-
nia przeciwwstrząsowe oraz wykonanie innych 
czynności ratunkowych zależnych od stanu po-
szkodowanego. 

W Komendzie Miejskiej PSP w Bielsku-
-Białej  pełnią  również  służbę  strażacy,  któ-
rzy pracują w podmiotach Państwowego Ra-
townictwa Medycznego, jeżdżąc w zespołach 

ratunkowych.  Zarówno  na  wyposażeniu  sa-
mochodów pożarniczych PSP, jak i jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych znajdują się 
torby medyczne z wyposażeniem umożliwia-
jącym udzielanie kwalifikowanej pomocy me-
dycznej wraz z prowadzeniem tlenoterapii. 

szczepienie  
mundurowych

Jeszcze w marcu  rozpoczęła  się  ogól-
nopolska akcja szczepień kolejnej grupy osób 
– służb podległych Ministerstwu Spraw We-
wnętrznych i Administracji. W skład grupy 1C 
wchodzą między innymi policjanci. Pod koniec 
miesiąca w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-
-Białej rozpoczęły się szczepienia policjantów 
bielskiego  garnizonu.  Jako  pierwszy  dawkę 
szczepionki przyjął komendant miejski policji 
w Bielsku-Białej inspektor Krzysztof Herzyk. 

Zaszczepionych  ma  być  w  sumie  po-
nad 330 policjantów z Komendy Miejskiej Po-
licji. Harmonogram szczepień został ustalony 
w taki sposób, aby optymalnie dostosować je 
do grafików służb w poszczególnych jednost-
kach, a  tym samym zapewnić ciągłość służ-
by i bezpieczeństwo oraz porządek publiczny 
w regionie.

Komendant Krzysztof Herzyk podzięko-
wał  wszystkim  policjantom,  którzy,  zgłasza-
jąc się do szczepienia, wykazali się odpowie-
dzialnością i troską o wspólne bezpieczeństwo 
i zdrowie swoje oraz mieszkańców.

więcej miejsc  
dla chorych na covid

Wyłącznie do hospitalizacji  chorych na 
Covid-19 od 1 kwietnia został przystosowany 
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej Szpi-
tala Wojewódzkiego. Dla pacjentów przygoto-
wano 23 miejsca. Na początku kwietnia Szpi-
tal Wojewódzki  dysponował 174  łóżkami  tle-
nowymi dla osób zakażonych koronawirusem. 
W tym dla pacjentów, którzy wymagają respi-
ratoterapii, przygotowano w ramach Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii 17 miejsc.

Dodatkowo 8 łóżek dla pacjentek chorych 
na Covid-19 znajduje się na oddziale gineko-
logiczno-położniczym, w ramach trzeciego po-
ziomu zabezpieczenia szpitalnego.

Szpital Wojewódzki pozostaje w stałym 
kontakcie z wojewodą śląskim oraz marszał-
kiem województwa w sprawie zabezpieczenia 
pomocy dla chorych na Covid-19, którzy zgła-
szają się po pomoc. Istnieje jednak możliwość, 
że pacjenci będą relokowani do innych placó-
wek medycznych, także poza województwem 
śląskim. Ponieważ Szpital Wojewódzki posia-
da lądowisko dla helikopterów, zakażeni koro-
nawirusem mogą być  z placówki  relokowani 
transportem lotniczym.                    oprac. JacK  fot. Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej 

radioterapia na najwyższym 
poziomie 
Dobiega końca modernizacja Zakładu Radioterapii 
w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. 
Jana Pawła II. Kończy się remont bunkra pod zakupiony 
ostatnio wysokoenergetyczny akcelerator liniowy do 
bardzo precyzyjnych procedur radioterapii. 

Zakup  urządzenia  po  konkursie  dofinansowało  Ministerstwo 
Zdrowia w ramach programu Narodowa Strategia Onkologiczna – Do-
posażanie zakładów radioterapii.

Wysokość dofinansowania wyniosła 8 mln zł. Koszt urządzenia 
firmy Varian Medical Systems to 10.770 mln zł. Brakująca kwota, nie-
zbędna jako wkład własny, pochodziła z kasy miasta, które zarządza 
BCO-SM.

Wraz z zakupem akceleratora szpital ogłosił i rozstrzygnął prze-
targ na adaptację przeznaczonych do urządzenia pomieszczeń bun-
kra. Za kilka tygodni nowy akcelerator zostanie uruchomiony i skorzy-
stają z niego pierwsi pacjenci.

Po zakończeniu prac szpital będzie aplikował o europejską cer-
tyfikację jakości.

Uruchomienie akceleratora zakończy kilkuletni etap przebudowy 
i doposażania Zakładu Radioterapii. Jednostka posiada cztery akcele-
ratory, w tym dwa nowoczesne – symulatory tomografii komputerowej, 
dzięki którym można planować bardzo precyzyjne leczenie.

Zakład Radioterapii w Szpitalu Miejskim w Bielsku-Białej jest je-
dyną tego typu placówką w regionie, która korzysta z oddzielnych, de-
dykowanych tomografów komputerowych do planowania radioterapii. 
Inne szpitale używają urządzeń zintegrowanych – planują leczenie za 
pomocą tomografu w stole terapeutycznym.

Okazuje się jednak, że metoda planowania zewnętrznego – od-
dzielnego tomografu – jest dużo lepsza jakościowo, co potwierdza fir-
ma produkująca te urządzenia. Dlatego BCO-SM będzie ubiegał się 
o nadanie europejskiej certyfikacji jakości dla procedur medycznych 
stosowanych w Zakładzie Radioterapii i Pracowni Brachyterapii.

Poza akceleratorami na wyposażeniu zakładu są też bardzo no-
woczesne oprogramowania do optymalizacji i automatyzacji planowa-
nia leczenia, niezbędne dla tak nowoczesnego sprzętu.

Emilia Klejmont
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Na wysokość opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, którą uiszczają mieszkańcy, 
składa się nie tylko koszt odbioru odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości przez wyko-
nawcę tego zadania wybranego w drodze przetargu 
nieograniczonego, ale także ich zagospodarowanie 
i koszty obsługi administracyjnej systemu gospoda-
rowania odpadami.

Od 1 lipca 2021 r. zmianie ulegnie metoda roz-
liczenia świadczonych usług z podmiotem odbiera-
jącym odpady komunalne, bowiem zgodnie z art. 6f 
ust. 4 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na 
terenie gminy  (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.), 
wynagrodzenie będzie zależne od  liczby  ton ode-
branych odpadów, a nie wypłacane ryczałtowo, tak 
jak to było dotychczas. Tak więc na ten moment nie 
można jednoznacznie wskazać o ile – jeśli w ogóle 
– wzrosną koszty odbioru odpadów komunalnych. 
Dodatkowo – w wyniku uwzględnienia postulatów 
mieszkańców zgłaszanych w trakcie konsultacji spo-
łecznych dotyczących uchwał związanych z gospo-
darką odpadami – w nowym kontrakcie obowiązują-
cym od 1 lipca 2021 r. zostanie zwiększona często-
tliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych – dla 
domów jednorodzinnych odbiór będzie się odbywał 
raz na kwartał (do tej pory był raz na pół roku), nato-
miast dla nieruchomości wielolokalowych raz na dwa 
miesiące (dotychczas raz na kwartał). 

Urząd Miejski na bieżąco reaguje na pojawia-
jące się problemy oraz zawsze stara się wychodzić 
naprzeciw  oczekiwaniom mieszkańcom,  i  tak  np. 
w minionym roku w kwietniu, maju oraz październi-

ku zorganizowano dodatkowe odbiory odpadów zie-
lonych. W grudniu na nieruchomościach zabudowa-
nych budynkami wielolokalowymi odbył się dodatko-
wy odbiór odpadów wielkogabarytowych, a w okre-
sie Bożego Narodzenia zorganizowano nadprogra-
mowy odbiór frakcji: Papier oraz Metale i Tworzywa 
Sztuczne. 

Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miej-
skiego  podejmuje  działania  w  celu  uszczelnienia 
systemu gospodarowania odpadami, dlatego też od 
20  lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. prowadził 
akcję  informacyjną dotyczącą konieczności złoże-
nia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi. Kampania prowadzona 
była za pośrednictwem mediów oraz strony interne-
towej Urzędu Miejskiego. W wyniku podjętych dzia-
łań do systemu gospodarowania odpadami przybyło 
2.260 osób, dzięki czemu wzrosły dochody z tytułu 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Warto podkreślić, że dążenia do objęcia wszystkich 
osób zamieszkujących w Bielsku-Białej systemem 
gospodarowania odpadami trwają nadal.  

 – Biorąc pod uwagę nadwyżkę budżetową po-
wstałą w 2020 r., a także działania podejmowane na 
rzecz uszczelnienia systemu gospodarowania odpa-
dami komunalnymi, należy podkreślić, że system go-
spodarowania odpadami w naszym mieście się bi-
lansuje, a co za tym idzie – nie jest planowane pod-
noszenie stawki opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi – informuje Wydział Gospodarki 
Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. 

r

system się bilansuje
Nie jest planowana podwyżka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w Bielsku-Białej.

poziom zanieczyszczeń  
jest mniejszy

Tylko w 7 miejscowościach na ponad 160 
gmin województwa śląskiego – w tym w Bielsku-
-Białej – mierzone są zanieczyszczenia powie-
trza m.in. pyłem PM2,5. Wyniki pomiarów wy-
konane w tych miejscowościach – za ich zgodą 
– umieszczane są w raportach. Miejscowości, 
w  których  pomiary  zanieczyszczeń  powietrza 
nie są dokonywane, a być może są one bardziej 
zanieczyszczone, w tych raportach brak.

W  raporcie  szwajcarskiej  platformy mo-
nitoringu powietrza IQAir opublikowano zesta-
wienie najbardziej zanieczyszczonych miast na 
poszczególnych kontynentach. Jego autorzy ja-
ko miernik jakości powietrza przyjęli wyłącznie 
pył PM2,5. Wśród miast europejskich na 1. miej-
scu znalazło się Orzesze, na 14. Goczałkowice-
-Zdrój, na 37. Racibórz i na 38. Bielsko-Biała.

– Raport wskazuje wartości tylko w zakre-
sie pyłu PM2,5, podając, że w 2020 roku osią-
gnęliśmy poziom 24,7 mikrogram/m3, a w 2019 
było  jeszcze 27. Norma  roczna w Polsce wy-
nosi 25 mikrogram/m3, a zatem po  raz pierw-
szy w ostatniej historii zanieczyszczenie PM2,5 
spadło poniżej normy! – informuje zastępca na-
czelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Ener-
gii  Urzędu  Miejskiego  w  Bielsku-Białej  Piotr 
Sołtysek. – Podobnie stało się w dziedzinie py-
łu PM10, którego raport nie obejmuje. Tu już od 
lat nie mamy przekroczeń normy rocznej, a w la-
tach 2019-2020 także dotrzymujemy norm dobo-
wych. Tak więc rok 2020 jest pierwszym rokiem 
w historii  pomiarów, w  którym miasto  spełnia 
normy w obu zakresach PM10 i PM2,5. Pozo-
stają przekroczenia jedynie w zakresie benzo-a-
-pirenu. Nie jest to powód do wstydu, ale objaw 
skuteczności podejmowanych działań – dodaje 
naczelnik.

Przykład rankingu IQAir pokazuje, że mie-
rząc i publikując dane z pomiarów, miasto za tę 
otwartość zostaje niejako ukarane umieszcze-
niem w zestawieniu, w którym brakuje bardziej 
zanieczyszczonych miast – bo te nie badają ja-
kości powietrza.

oprac. wag
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Dzięki  remontowi świątynia stała się na powrót 
mauzoleum rodu Sułkowskich, integralną częścią za-
bytkowej przestrzeni bielskiego zamku, który stanowi 
obecnie siedzibę Muzeum Historycznego w Bielsku-
-Białej. Prace remontowe rozpoczęły się w maju ub.r. 
i z powodu pandemii przedłużyły się do lutego.

 – Także ze względu na pandemię nie możemy 
zrobić uroczystego otwarcia kaplicy, jak planowaliśmy 
– mówiła podczas konferencji prasowej do dziennika-
rzy dyrektor Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej 
Iwona Purzycka. – Mamy jednak nadzieję, że jak tylko 
sytuacja złagodnieje, będziemy mogli państwa zapro-
sić na uroczystość związaną z otwarciem kaplicy po re-
moncie – dodała.

Kuratorem kaplicy  jest  kierownik Działu Historii 
Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej dr Grzegorz 
Madej.

 – Dzięki remontowi przywróciliśmy świątyni cha-
rakter mauzoleum, jaki miała ona do 1945 roku. Zało-
żeniem było też przywrócenie w miarę możliwości wy-
stroju wnętrza z tamtego czasu, bez rekonstrukcji ołta-
rza głównego. Natomiast w jego miejscu – na południo-
wej ścianie kaplicy – umieściliśmy zachowany obraz ze 
św. Anną – tłumaczył dr G. Madej.

Dzięki pracom archeologicznym i inwentaryzacyj-
nym pod posadzką kaplicy udało się ustalić siedem po-
chówków i przypisać zmarłych do konkretnego miejsca. 
Pierwszy pochówek w kaplicy miał miejsce w 1865 ro-
ku, ostatni w 1940 roku. Pochówki w posadzce zosta-
ły oznaczone za pomocą tablic epitafijnych z napisami 
określającymi zmarłych. Natomiast na ścianach kapli-
cy umieszczono epitafia  in memoriam  upamiętniają-
ce znaczniejszych przedstawicieli familii Sułkowskich, 
których groby nie przetrwały do współczesności, udało 
się też upamiętnić za pomocą epitafium przedstawicieli 
rodów protestanckich, którzy byli właścicielami zamku 
przed Sułkowskimi. 

Prace archeologiczne doprowadziły do odkrycia 
reliktów baszty i murów. Muzealni archeolodzy Bożena 
i Bogusław Chorążowie datują je na wiek XV.

kaplica zamkowa i wystawa gotowe 
Zakończył się remont kaplicy św. Anny przy Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej. Prace sfinansowano z funduszy pierwszego 
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego na 2020 rok. Remont kosztował ponad 1.200.000 zł, z czego 
964.000 to kwota dofinansowania.

Na ścianie północnej odkryto zamurowane przez 
półwiecze  oratorium,  przywracając mu  komunikację 
z salami pierwszego piętra. Poniżej zawieszono osiem-
nastowieczny obraz ze sceną Ukrzyżowania, pocho-
dzący  z  kościoła  ewangelickiego w Białej  oraz,  na-
wiązując do bogatej przeszłości protestanckiej miasta 
i zamku, ustawiono zabytkowe płyty nagrobne ewange-
lików. Pomiędzy nimi wyeksponowano fragment znisz-
czonej w 1945 roku płyty zamykającej pierwotnie naj-
starszą kryptę książęcą.

Inwentaryzacja  i prace porządkowe w kryptach 
oraz  prace  archeologiczne  pod  poziomem posadzki 
prowadzone były w latach 2019-2020.

Ściany kaplicy zyskały pierwotną białą barwę, wy-
mieniono też okna. Obecnie kontynuowane są prace 
w otoczeniu zamku i kaplicy. Trwa zagospodarowanie 
terenu, budowa kanalizacji deszczowej, instalacji elek-
trycznej, renowacji murów i murków. Prace potrwają do 
końca roku. W rezultacie plac przy kaplicy będzie miał 
nawierzchnię kamiennego bruku.

Kaplica św. Anny powstała w latach 1850-1855 na 
zamówienie księcia Ludwika Sułkowskiego, w miejsce 
wcześniejszej zniszczonej pożarem. Remont obiektu 
był konieczny ze względu na degradację techniczną. 
Z jej powodu świątynia od wielu dekad nie była użyt-
kowana.

W kaplicy będą odbywały się, tak jak za Sułkow-
skich, dwa nabożeństwa w ciągu roku – na dzień św. 
Anny i na Wszystkich Świętych. Poza tym ma być to 
miejsce organizacji wydarzeń kulturalnych, czyli kame-
ralnych koncertów muzyki poważnej czy też wykładów 
naukowych. Oczywiście kaplica będzie również otwar-
ta dla zwiedzających na tych samych zasadach, co po-
została część muzeum, ale dopiero gdy pozwoli na to 
sytuacja epidemiczna.

Zakończenie prac w kaplicy zbiegło się z otwar-
ciem w Muzeum Historycznym zmienionej po 15 latach 
ekspozycji stałej pt. Dzieje archeologiczno-historyczne 
Bielska-Białej i okolic. Prace całego zespołu kuratorów 
nad nową wystawą trwały półtora roku. Na ekspozycji 

można podziwiać ponad 1.100 obiektów, prawie w cało-
ści pochodzących ze zbiorów muzeum. Wszystko roz-
lokowane jest w kilku salach na piętrze zamku. Wysta-
wa archeologiczno-historyczna przedstawia historię re-
gionu, miasta i zamku od czasów najdawniejszych po 
rok 1989. Ekspozycja jest podzielona na sześć tema-
tów: zabytki prehistoryczne, średniowieczne i nowożyt-
ne z terenu Podbeskidzia, dzieje Bielska i Białej od XVI 
wieku do Wielkiej Wojny, historia miast i okolic do 1989 
r., etnografia i wyznania, saloniki książąt Sułkowskich, 
sala z Rycerzem – rezerwat archeologiczno-architek-
toniczny.

Znajdziemy na niej m.in.  kolekcje wyrobów ka-
miennych –  toporów, siekier, naczyń glinianych, pre-
historycznych wyrobów z brązu i z żelaza, paciorków 
szklanych i bursztynowych oraz monet rzymskich.

W pierwszym dziale wszystko porządkuje oś cza-
su, czyli odniesienie historii tutejszych ziem do tego sa-
mego czasu na terenach Królestwa Polskiego i w Eu-
ropie Środkowej.

Zobaczymy też późnogotyckie i renesansowe uni-
kalne kafle z terenów miasta z przedstawieniami figu-
ralnymi postaci królewskiej z  rybami oraz dudziarza, 
czy pierścionek renesansowy z ok. 1600 roku.

Uzupełnieniem informacji zawartych w gablotach 
są teksty i materiały ilustracyjne oraz filmowe w pulpicie 
multimedialnym.

W jednej z sal znajduje się duża kolekcja monet 
od XIII do XVIII wieku, w innej zabytkowy mechanizm 
zegarowy z wieży Ratusza w Białej czy ogromne no-
życe do postrzygania sukna, makiety rekonstrukcyjne 
bielskiego kasztelu w odsłonie gotyckiej i renesanso-
wej oraz unikalny, ekskluzywny zdobny puchar o cha-
rakterystycznej  chropowatej  powierzchni,  wyprodu-
kowany w słynnym ośrodku garncarskim w Lošticach 
w północnych Morawach w XV lub XVI wieku. Wystawa 
prezentuje również bogatą kolekcję eksponatów współ-
czesnych ukazujących historię aż do 1989  roku –  to 
wszystko warto zobaczyć kiedyś już na własne oczy.

Emilia Klejmont



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 7/475  9.04.202110
miasto
ms.bielsko-biala.pl

sztuka współtworzenia

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz stanął na 
najwyższym podium konkursu grantowego Mi-
nisterstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu pn. Edukacja kulturalna.

W tym roku na konkurs wpłynęła rekordo-
wa liczba ponad 1.600 projektów. Granty przy-
znano 160 beneficjentom. Projekt Kubiszówki 
Sztuka współtworzenia znalazł się na pierw-
szym miejscu listy rankingowej, uzyskując naj-
wyższą liczbę punktów.

Ideą projektu  jest  tworzenie wspólnych 
dzieł, które w symboliczny i realny sposób bę-
dą scalać społeczność Bielska-Białej i tworzyć 
kulturę więzi. Przedsięwzięcie obejmuje reali-
zację cyklu warsztatów i wydarzeń artystycz-
nych rozwijających umiejętności twórcze oraz 
kompetencje kulturowe mieszkańców miasta. 
W działaniach projektu zostaną wykorzystane 
techniki  umożliwiające  tworzenie wspólnych 
prac, takie jak: mozaika, asamblaż, patchwork, 
metaloplastyka  oraz  animacja  poklatkowa 
z wykorzystaniem techniki kolażu. Wydarzeniu 

będą towarzyszyć dwa fortepianowe koncerty 
Open Air prezentujące muzykę jako mozaikę 
dźwięków i gatunków.

Wykonane podczas warsztatów fragmen-
ty mozaiki zostaną połączone w jedną instala-
cję artystyczną opartą na stalowej rzeźbie, któ-
ra stanie przed budynkiem domu kultury. Jej 
odsłonięcie  nastąpi  podczas  finalizującego 
projekt wydarzenia  performance  z  pokazem 
wizualizacji  wykorzystujących  kolażowe  ani-
macje uczestników projektu.

Pierwsze  działania  projektu  rozpoczną 
się w czerwcu br., jeśli tylko nie opóźnią ich ob-
ostrzenia związane z pandemią.                        r

informacje na temat budżetu 
obywatelskiego
Pracownicy Urzędu Miejskiego obsługujący punkty 
konsultacyjne Budżetu Obywatelskiego Bielska- 
-Białej na 2022 rok – z uwagi na trwający stan epidemii 
Covid-19 – telefonicznie lub mailowo udzielają 
informacji niezbędnych do przygotowania wniosku  
do BOBB 2022.

Spotkanie osobiste z interesantami w celu udzielenia informa-
cji niezbędnych do przygotowania wniosku jest możliwe po wcze-
śniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu spotkania (ma-
ile i telefony wskazano poniżej). Z uwagi na częściowe zamknięcie 
urzędu pracownicy zachęcają do kontaktu zdalnego. 

Na maile lub telefony od wszystkich zainteresowanych miesz-
kańców  urzędnicy  czekają  w  wyznaczonych  godzinach  do  26 
kwietnia 2021 roku.

Punkty Konsultacyjne są czynne do 26 kwietnia:
• w Biurze Rady Miejskiej przy pl. Ratuszowym 1, w poko-

ju nr 50 i 51 na I piętrze; punkt czynny w poniedziałki, wtorki, śro-
dy w godz. 8.00-15.00, w czwartki 8.00-17.00, w piątki 8.00-12.00, 
tel. 33 4971489, tel. 33 4971453, mail: kontakt@obywatelskibb.pl,

• w Centrum Organizacji Pozarządowych przy pl. Opatrz-
ności Bożej 18, czynnym w środy w godz. 8.00-10.00, w czwartki 
16.00-18.00, tel. kom. 515 960 015, mail: cop@um.bielsko.pl.

Zgłaszanie projektów – najlepiej elektronicznie
W  związku  z  epidemią  koronawirusa  oraz  dla  wsparcia 

i wzmocnienia działań zapobiegających jej rozprzestrzenianiu się, 
jak również w trosce o zdrowie nas wszystkich – rekomendowanym 
sposobem zgłaszania projektów do BOBB 2022 jest droga elek-
troniczna.

Organizatorzy BO zachęcają wszystkich do pobrania ze stro-
ny i przesyłania na adres projekty@obywatelskibb.pl skanów for-
mularzy z propozycjami projektów wraz z dołączonymi listami po-
parcia – dotyczy tylko projektów ogólnomiejskich – i oświadcze-
niami – jeśli są konieczne. Możliwe jest również wysyłanie zdjęć 
wszystkich stron wypełnionego formularza projektu wraz z listą po-
parcia projektu – dotyczy tylko projektów ogólnomiejskich. Wów-
czas ważne jest, aby były to zdjęcia możliwie dobrej jakości, z któ-
rych można odczytać wszystkie pola formularza i pozostałych do-
kumentów, a w przypadku projektów ogólnomiejskich – odczytać 
listę poparcia.

Dla wszystkich mieszkańców uruchomiono stanowisko wypo-
sażone w urnę znajdujące się przy pl. Ratuszowym 6 – przed wej-
ściem do Biura Obsługi Interesantów – oraz przy pl. Opatrzności 
Bożej 18 – Centrum Organizacji Pozarządowych – gdzie można 
wrzucać wypełnione formularze.

W punktach konsultacyjnych wyłożono do pobrania wydruko-
wane formularze zgłoszenia projektów ze wszystkimi niezbędnymi 
załącznikami. Więcej na stronie www.obywatelskibb.pl.               q

Broszurę zachęcającą dzieci  i  rodziców 
do spacerów przygotowała Lokalna Organiza-
cja Turystyczna Beskidy. Publikacja bawi, uczy 
i jest atrakcyjną propozycją spędzenia wolne-
go czasu.

12 przygód w Bielsku-Białej to gra miej-
ska  skierowana  do  najmłodszych mieszkań-
ców miasta i odwiedzających je turystów. Gra 

12 przygód w bielsku-białej
przypomina zabawę w podchody – uczestnicy 
wykonują różne zadania, rozwiązują zagadki 
i zwiedzają okolicę. Mali podróżnicy mogą po-
znać  takie atrakcje,  jak  zamek Sułkowskich, 
rzeźby  bajkowych  bohaterów Studia  Filmów 
Rysunkowych w Bielsku-Białej i wiele innych.

Dodatkowym urozmaiceniem spaceru są 
z pewnością drobne upominki, które otrzymają 

uczestnicy zabawy. Każde dziecko, któ-
re weźmie udział w spacerze i rozwiąże 
wszystkie rebusy zawarte w książeczce, 
otrzyma okolicznościowy dyplom ukoń-
czenia gry miejskiej 12 przygód w Biel-
sku-Białej.

Broszurę  i dyplomy można otrzy-
mać nieodpłatnie w Miejskim Centrum 
Informacji Turystycznej przy placu Ratu-
szowym 4 – www.it.bielsko.pl – nr tel. 33 
8190050.                                     oprac. ek

bielska jesień  
z dłuższym terminem

Termin nadsyłania konkursowych prac na 
45. edycję Biennale Malarstwa Bielska Jesień 
2021 został przedłużony do 11 kwietnia włącz-
nie. 

Główny organizator Bielskiej Jesieni, czy-
li Galeria Bielska BWA, zaprasza do udziału 
w biennale polskich artystów malarzy zamiesz-
kałych w kraju lub za granicą. Do konkursu mo-
gą przystąpić absolwenci wyższych szkół arty-
stycznych, a także malarze nieposiadający dy-

plomu uczelni artystycznych, ale legitymujący 
się aktywnością i dorobkiem twórczym.

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się on-
-line do 11 kwietnia 2021  roku. Do konkursu 
należy zgłosić  trzy prace w dowolnej  techni-
ce malarskiej, powstałe w latach 2019–2021. 
Format  prac  jest  dowolny,  z  zastrzeżeniem, 
że krótszy bok każdej pracy nie może przekra-
czać 200 cm.

W sprawach technicznych oraz w przy-
padku  innych  pytań  organizatorzy  proszą 
o kontaktowanie się drogą mailową lub SMS-
-em po 6 kwietnia. Więcej informacji na stronie 
www.bielskajesien.pl.                                           r
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Zachęcamy Państwa do 
przekazania 1% swojego podatku 
wybranej organizacji pożytku 
publicznego. Z roku na rok 
zwiększają się środki finansowe, 
jakie podatnicy przekazują 
OPP – w 2020 r. ponad 14,7 mln 
osób przekazało na rzecz 8.743 
fundacji i stowarzyszeń kwotę 
przekraczającą 906 mln zł!

Na konta bielskich organizacji po-
żytku publicznego, które aktywnie dzia-
łają  na  rzecz  mieszkańców  naszego 
miasta, z tytułu 1% za rok 2019 wpłynę-
ła kwota 12,7 mln zł! Dzięki środkom po-
zyskanym w ramach 1% lokalne organi-
zacje pozarządowe wspierają mieszkań-

ców, realizując zadania z zakresu dzia-
łalności  pożytku  publicznego,  a  oby-
watele mogą  samodzielnie  zadecydo-
wać, na jaki cel przeznaczą setną część 
swojego podatku. Mają  również możli-
wość weryfikacji, w  jaki sposób środki 
pochodzące z 1% podatku zostały wy-
korzystane przez daną organizację po-
przez sprawozdanie umieszczane w ba-
zie sprawozdań organizacji pożytku pu-
blicznego. 

W 2019 r. nastąpiła zmiana w spo-
sobie  składania PIT-ów. Od  15  lutego 
2019  r.  została  udostępniona  usługa  
e-PIT. Instrukcję, jak krok po kroku prze-
kazać  swój  1  procent  podatku  dla  or-
ganizacji, można znaleźć pod adresem 
www.podatki.gov.pl w zakładce e-pit.

decyduj mądrze!

Usługa Twój e-PIT automatycznie 
wskazuje OPP, której w ubiegłym roku 
przekazaliśmy  1%  podatku.  Wskazu-
je też cel szczegółowy i automatycznie 
zaznacza zgodę na przekazanie wybra-
nej OPP informacji o 1%, według danych 
z  ubiegłego  roku.  Można  oczywiście 
edytować te informacje i dokonać zmia-
ny organizacji, której udzielimy wsparcia.

Pełna  lista  bielskich  organizacji 
uprawnionych do pozyskania 1% podat-
ku za 2020 r. znajduje się na następnej 
stronie.

Zachęcamy do pozostawienia 1% 
podatku w Bielsku-Białej  i przekazania 
go na rzecz bielskich organizacji pożyt-
ku publicznego!                                      q

caritas wypożycza sprzęt  
rehabilitacyjny

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej prowadzi wypożyczalnię 
sprzętu rehabilitacyjnego. Wypożyczalnia czynna jest w godzinach 
pracy biura. Pracownicy Caritasu proszą każdorazowo o kontakt te-
lefoniczny pod numerem telefonu 734176648 w celu sprawdzenia 
dostępności i umówienia terminu wizyty.

Wypożyczyć można łóżka rehabilitacyjne – podnoszone elek-
trycznie, sterowane pilotem, z barierkami i wysięgnikiem (bez mate-
raca); chodziki z czterema kółkami i hamulcami; balkoniki na czte-
rech stopkach; toalety przenośne; wózki dla dziecka niepełnospraw-
nego; wózki inwalidzkie dla osób dorosłych z możliwością składania; 
wózki inwalidzki dla dzieci; kule i laski.

Wypożyczalnia czynna jest w godzinach pracy biura Caritas, 
czyli w poniedziałki, wtorki, czwartki  i piątki w godz. 9.00-13.00, 
a w  środy w  godz.  9.00-15.00.  Biuro  nie  gwarantuje  transportu 
sprzętów rehabilitacyjnych. Ze względu na sytuację epidemiologicz-
ną zwroty wypożyczonego sprzętu przyjmowane są w określonych 
terminach. Najbliższy termin zwrotu sprzętów zaplanowany jest na 
12 kwietnia 2021 r.                                                                 oprac. JacK 

ZIELONE JAK BIELSKO-BIAŁA
– dokończenie ze str. 1

Najmniej terenów zielonych w stosunku do 
powierzchni miasta mają: Opole – 25,2 procent, 
Kalisz – 28,1 procent, Białystok – 35,1 procent, 
Lublinie – 36 procent, Gdańsku – 40,1 procent 
oraz Wrocław – 40,9 procent. Natomiast śred-
ni udział terenów zielonych w powierzchni mia-
sta to 52 proc. 

Raport uwzględnia jeszcze dwa wskaźni-
ki. Pierwszy z nich to stopień pofragmentowania 
zieleni, pokazujący m.in., jak wiele jest w mie-
ście  dużych  zwartych  terenów zielonych  (np. 
parków) i na ile tereny zielone w mieście są roz-
drobnione, oraz dostępność terenów zielonych 
o powierzchni powyżej 1 hektara w odległości, 
którą pokonuje się pieszo w 5 minut. 

Szczegóły dotyczące dokumentu znajdują 
się na stronie obserwatorium.miasta.pl.

Czytamy tam również o roli zieleni w mia-
stach: Zieleń stanowi nieodłączny element kra-
jobrazu miasta. Jeszcze kilka dekad temu głów-
ną jej funkcją było zaspokajanie potrzeb este-
tycznych. Dziś planiści i specjaliści zajmujący 
się tematyką miejską zgodnie podkreślają jej 
istotną rolę w kształtowaniu wysokiej jakości 
przestrzeni. Jest to bowiem element niezbęd-
ny do prawidłowego funkcjonowania systemów 
miejskich.

Dbałość o środowisko naturalne leży 
u podstaw zrównoważonego rozwoju. Do czyn-
ników aktywizujących wdrażanie polityk proeko-
logicznych w miastach zaliczyć należy także po-
stępujące, globalne zmiany klimatyczne. Upał 
w miastach na przestrzeni ostatnich dekad staje 
się coraz bardziej dotkliwy. Jednocześnie poja-
wiają się dowody na jego istotny wpływ na wyż-
szą śmiertelność w porze letniej. Obecność zie-
leni pomaga zmniejszyć intensywność miejskiej 
wyspy ciepła, będącej wynikiem współwystępo-

wania mniejszej wilgotności powietrza, zmniej-
szonej siły wiatru czy specyficznych warunków 
radiacyjnych. Ponadto, drzewa przyczyniają się 
do obniżenia temperatury otoczenia w porze 
upałów.

Tym samym, wpływają na wyższą wydaj-
ność energetyczną budynków znajdujących się 
w ich sąsiedztwie, polegającą na zmniejszonym 
zapotrzebowaniu na zużycie energii w związ-
ku z koniecznością działania klimatyzacji. Aby 
minimalizować negatywne skutki urbanizacji 
– budowy dróg, osiedli, fabryk czy biurowców, 
powstających często kosztem terenów natural-
nych – stosuje się szereg rozwiązań opartych 
o ochronę zasobów już istniejących, jak i two-
rzenie nowych terenów zieleni. Zieleń pełni tak-
że funkcję filtracyjną – jej obecność pozwala na 
redukcję z powietrza atmosferycznego szkodli-
wych gazów, np. azotu, ozonu, tlenków azotu, 
tlenków siarki oraz pyłów zawieszonych (PM), 
poprawiając jakość miejskiego powietrza. Do-
datkowo, obszary zieleni – a szczególnie korony 
drzew – przyczyniają się do wytwarzania tlenu 
niezbędnego dla funkcjonowania organizmów 
żywych. Zadrzewienia i kompleksy zieleni wpły-
wają również na zmniejszenie ryzyka wystąpie-
nia powodzi poprzez spowolnienie spływu po-
wierzchniowego.

Aktualne badania wyraźnie podkreślają 
wpływ środowiska naturalnego (lub semi-na-
turalnego) na redukcję odczuwanego napię-
cia i stresu, przyczyniając się tym samym do 
zmniejszenia ryzyka pojawienia się depresji. 
Dodatkowo, zieleń miejska sprzyja uprawianiu 
sportu oraz rekreacji, co ma ogromny wpływ na 
zdrowie psychofizyczne.

oprac. ek
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ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO  
Z TERENU BIELSKA-BIAŁEJ UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA  
1% PODATKU DOCHODOWEGO ZA 2020 ROK 

Lp. KRS  NAZWA ORGANIZACJI 
1. 0000006734 Fundacja Dziecięce Marzenia 
2. 0000010905 Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej 
3. 0000012847 Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski z dopiskiem w rubryce cel 

szczegółowy 1% – dla Koła Grodzkiego w Bielsku-Białej 
4. 0000016104 Towarzystwo Szkolne im. M. Reja 
5. 0000016497 Katolickie Towarzystwo Kulturalne w Bielsku-Białej 
6. 0000022761 Ochotnicza Straż Pożarna Bielsko-Biała Hałcnów 
7. 0000033912 Stowarzyszenie Wolna Szkoła Waldorfska 
8. 0000034605 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski Ada 
9. 0000040868 Stowarzyszenie Olszówka 
10. 0000044027 Beskidzkie Stowarzyszenie Ratowania Serca w Bielsku-Białej 
11. 0000045656 Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Beskid 
12. 0000051764 Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki 
13. 0000057720 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej z dopiskiem w rubryce cel szcze-

gółowy 1% – GSL-071 lub GSL-072 
14. 0000059570 Bielskie Towarzystwo Trzeźwości 
15. 0000060989 Automobilklub Beskidzki 
16. 0000071891 Fundacja Światło-Życie z dopiskiem w rubryce cel szczegółowy 1% – 

Ośrodek Fundacji Światło-Życie w Bielsku-Białej 
17. 0000075571 Fundacja Pomocy Przedszkolom Waldorfskim 
18. 0000081853 Towarzystwo Sportowe BBTS Bielsko-Biała 
19. 0000085388 Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Bielsku-Białej 
20. 0000093591 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Port 
21. 0000099074 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział PTTK Podbe-

skidzie w Bielsku-Białej 
22. 0000099189 Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział Bielsko-Biała 
23. 0000099699 Ludowy Klub Sportowy Zapora Wapienica 
24. 0000102211 Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja 
25. 0000107904 Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Aktywności Na Wirażu 
26. 0000108628 Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych w Bielsku-

-Białej 
27. 0000111312 Stowarzyszenie Wspierania Rodziny w Bielsku-Białej 
28. 0000111587 Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej 
29. 0000114492 Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Pieśni i Tańca Bielsko w Bielsku-

-Białej 
30. 0000114639 Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Razem 
31. 0000116970 Yacht Klub Polski-Bielsko 
32. 0000118020 Śląska Fundacja Błękitny Krzyż 
33. 0000121171 Klub Sportowy Sprint 
34. 0000121785 Fundacja dla Dzieci Dar Serca 
35. 0000123814 Bialski Klub Sportowy Stal 
36. 0000125195 Międzyszkolny Klub Narciarski Zryw 
37. 0000131437 Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe Włókniarz 
38. 0000133007 Komorowickie Stowarzyszenie Muzyczne 
39. 0000134564 Koło Bielskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta 
40. 0000137194 Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe 
41. 0000138204 Fundacja Dziecięcy Uśmiech do Świata 
42. 0000139133 Klub Sportowy Live 
43. 0000145482 Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień Nadzieja 
44. 0000146148 Beskidzkie Towarzystwo Sportowe Rekord 
45. 0000151760 Beskidzki Klub Motorowy 
46. 0000151954 Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Terenowy w Bielsku-Białej 
47. 0000158810 Klub Wysokogórski w Bielsku-Białej 
48. 0000170289 Klub Sportowy AS 
49. 0000175073 Fundacja Światło Nadziei 
50. 0000186658 Stowarzyszenie Amazonki w Bielsku-Białej 
51. 0000190130 Fundacja Praesterno z dopiskiem w rubryce cel szczegółowy 1% – Ślą-

ski Ośrodek Fundacji Praesterno w Bielsku-Białej 
52. 0000213720 Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne 

53. 0000223157 Fundacja Centrum Fotografii 
54. 0000224408 Beskidzka Inicjatywa Lokalna 
55. 0000225587 Polski Czerwony Krzyż z dopiskiem w rubryce cel szczegółowy 1% –  

Oddział Rejonowy w Bielsku-Białej 
56. 0000226058 Fundacja Ekologiczna Arka 
57. 0000230101 Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Młodzieży Szukam Drogi 
58. 0000230606 Stowarzyszenie na Rzecz Bielskiej Szkoły Muzycznej 
59. 0000232640 Parafialno-Szkolny Klub Sportowy Beskidy 
60. 0000239627 Stowarzyszenie Forum Edukacyjne 
61. 0000240394 Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany 
62. 0000247812 Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckiej 
63. 0000248238 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Serce Dla Serca 

przy Parafii Św. Trójcy w Bielsku-Białej 
64. 0000273051 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska z dopiskiem w rubry-

ce cel szczegółowy 1% – Hufiec Beskidzki 
65. 0000273382 Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu 
66. 0000274216 Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę 
67. 0000279131 Stowarzyszenie Grupa Wsparcia dla Niesłyszących i ich Rodzin Pod-

beskidzie 
68. 0000279330 Stowarzyszenie Meijin 
69. 0000283067 Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody 
70. 0000298899 Fundacja Drachma 
71. 0000317277 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Bielsku-Białej 
72. 0000319285 Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej 
73. 0000324731 Stowarzyszenie Humanitarno-Ekologiczne Dla Braci Mniejszych 
74. 0000327251 Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia 
75. 0000329068 Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa Wielkie 

Serce 
76. 0000345381 Stowarzyszenie Aktywności Fizycznej i Artystycznej Afart 
77. 0000361743 Bielskie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny Światło 
78. 0000379583 Stowarzyszenie Wspierania Dzieci z Przedszkola nr 38 
79. 0000387207 Fundacja Serca dla Maluszka 
80. 0000387299 Fundacja Pomaluj mój świat 
81. 0000390203 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem 

Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi As 
82. 0000392605 Stowarzyszenie na Rzecz Odnowienia Kaplicy Zamkowej w Bielsku-

-Białej 
83. 0000394627 Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia 
84. 0000398339 Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych i Porzuconych Budrysek 
85. 0000398781 Fundacja Babci Aliny 
86. 0000404373 Stowarzyszenie Wspierania Bielskiej Onkologii 
87. 0000412714 Fundacja Pozytywnych Zmian 
88. 0000429587 Fundacja Jamniki Niczyje 
89. 0000438516 Stowarzyszenie Motomikołaje Bielsko-Biała 
90. 0000480586 Fundacja Pomaluj Nasz Świat 
91. 0000489409 Stowarzyszenie Akademia Seniora 
92. 0000489584 Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Zwierząt Reksio 
93. 0000498197 Katolicki Klub Sportowy ICHTHYS Bielsko-Biała 
94. 0000501927 Fundacja na rzecz rozwoju Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej 

Razem dla Dzieci 
95. 0000541611 Fundacja Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej 
96. 0000587403 Sfera Rozwoju Człowieka 
97. 0000599489 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Trampolina BB 
98. 0000603456 Zróbmy.To 
99. 0000609117 Fundacja Imperium Sportu 
100. 0000622053 Fundacja Mysikrólik – Na pomoc dzikim zwierzętom 
101. 0000625337 Stowarzyszenie Podbeskidzie wspólna pamięć 
102. 0000656064 Beskidzki Klub Tenisowy Advantage Bielsko-Biała 
103. 0000666135 Stowarzyszenie Kotełkowa Drużyna 
104. 0000697348 Fundacja Psia Ekipa – Razem dla zwierząt 

Lista opracowana na podstawie wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych 
do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 r. opublikowanego 
na stronie Narodowego Instytutu Wolności, stan na 12 marca 2021 r. 
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ratusz ogłasza

plany miejscowe
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 39 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 
ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiada-
miam o podjęciu przez Radę Miejską w Bielsku-Białej uchwał:
1. nr XXX/726/2021 z 18 marca 2021 r. – w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren poło-
żony między ulicami: Cieszyńską, Smolną, Olszową, Lotni-
czą, Zwardońską, Antyczną i rejonem ulic Wierzbowej i Pie-
czarkowej. 
2. nr XXX/727/2021 z 18 marca 2021 r. – w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego bielskiej Starówki.
3. nr XXX/728/2021 z 18 marca 2021 – w sprawie przystąpie-
nia  do  sporządzenia miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, po 
wschodniej stronie ulicy Zapora, w rejonie ulicy Kopytko.
4. nr XXX/729/2021 z 18 marca 2021 – w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, po-
między ulicą Bohaterów Monte Cassino, ulicą Alabastrową, 
linią kolejową relacji Bielsko-Biała – Cieszyn, a ulicą Lajko-
nika, w obrębach Wapienica i Międzyrzecze Górne.

Zainteresowani mogą  zgłaszać wnioski  do wyżej wymienio-
nych zmian planów. Wnioski należy składać do Prezydenta Mia-
sta Bielska-Białej na piśmie (pocztą lub na dziennik podawczy 
Urzędu Miejskiego) lub za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej, w tym poczty elektronicznej na adres: kaminski.sekreta-
riat@um.bielsko.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 
2021 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i ad-
res wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieru-
chomości, której dotyczy.                                                                q

dzierżawa, najem
Na podstawie art. 35 ust. 1  i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997  r. 
o gospodarce nieruchomościami (tekst  jedn. Dz.U. z 2020 r., 
poz.1990 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nie-
ruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, prze-
znaczonych do oddania w dzierżawę lub najem zgodnie z zarzą-
dzeniami prezydenta miasta 
DZIERŻAWA
1. nr ON.0050.1426.2020.NR z 26 października 2020 r. – dzier-
żawa na czas oznaczony 3 lat części nieruchomości przy ulicy 
Kazimierza Przerwy-Tetmajera obręb Aleksandrowice – do wy-
korzystania z przeznaczeniem na ogródek przydomowy – na 
rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: cz. dz. 715/112 KW BB1B/000 61730/8
powierzchnia: 130 m2

czynsz: 0,20 zł miesięcznie + VAT (stawka może ulec aktuali-
zacji)
nieruchomość niezabudowana, teren nieobjęty planem, w SU-
iKZP – ozn. MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
2. nr ON.0050.1672.2021.NR z 11 lutego 2021 r., do oddania 
w dzierżawę na czas nieoznaczony, położonej w Bielsku-Białej 
przy ul. Czesława Tańskiego obręb Aleksandrowice, na rzecz 
osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą z prze-
znaczeniem pod myjnię samochodową.

oznaczenie: dz. 259/173 KW BB1B/00061730/8
powierzchnia: 502 m2

czynsz: 1.037,50 zł miesięcznie + VAT za całą nieruchomość
nieruchomość zabudowana budynkiem myjni o pow. użytkowej 
91,86 m2, teren nieobjęty planem zagospodarowania
3. nr ON.0050.1732.2021.NR z 3 marca 2021 r. – dzierżawa na 
czas oznaczony trzech lat, nieruchomości przy ul. Zagrody ob-
ręb Hałcnów – do wykorzystania na uprawy rolne – na rzecz Rol-
niczej Spółdzielni Produkcyjnej ZGODA z siedzibą w Bielsku-
-Białej.
oznaczenie: dz. 1604/5, dz. 1604/6, KW BB1B/00128202/6
powierzchnia: 1484 m2, 10890 m2

czynsz: 989,92 zł rocznie (stawka może ulec aktualizacji)
nieruchomość niezabudowana, teren nieobjęty planem, w Stu-
dium UiKZP – ozn. MN (zabudowa mieszkaniowa), ZP (zieleń 
urządzona), UP (funkcja usługowo-wytwórcza)
nieruchomość skarbu państwa
4. nr ON.0050.1734.2021.NR z 3 marca 2021 r. – dzierżawa na 
czas oznaczony trzech lat nieruchomości przy ul. Zagrody ob-
ręb Hałcnów na rzecz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej ZGO-
DA z siedzibą w Bielsku-Białej, z przeznaczeniem na uprawy rol-
ne.  
oznaczeniea: dz. 1558/4, dz. 1558/5, dz. 1560/4, dz. 1560/5, dz. 
1565/8, dz. 1565/9, dz. 4135/2
powierzchnia: 132 m2, 369 m2, 2192 m2, 5493 m2, 91 m2, 236 m2, 
4443 m2  KW BB1B/00148723/0
czynsz: 1.036,48 zł rocznie (stawka może ulec aktualizacji)
nieruchomość niezabudowana, teren nieobjęty planem, w Stu-
dium UiKZP – ozn. KDS (droga ekspresowa), UP (obszar funkcji 
usługowo-wytwórczej)

NAJEM
1. nr ON.0050.1673.2021.NR Prezydenta Miasta Bielska-Bia-
łej z 11 lutego 2021 r. – najem na czas oznaczony 3 lat części 
nieruchomości przy ulicy Zygmunta Drobniewicza obręb Ol-
szówka Dolna – do wykorzystania z przeznaczeniem na ogródek 
przydomowy – na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: dz. 119/80 KW BB1B/00054248/0
powierzchnia: 99 m2

czynsz: 0,20 zł miesięcznie + podatek VAT (stawka może ulec 
aktualizacji)
nieruchomość niezabudowana, teren objęty planem zagospo-
darowania przestrzennego – uchwała RM nr XXXVI/881/2009 
z 27.01.2009 r., jednostka 111_MW-03 (zabudowa mieszkanio-
wa wielorodzinna
2. nr ON.0050.1741.2021.NR z 8 marca 2021 r. – najem na czas 
nieoznaczony nieruchomości przy ul. I Armii Wojska Polskie-
go obręb Aleksandrowice na rzecz osoby fizycznej prowadzą-
cej działalność gospodarczą – z przeznaczeniem pod kiosk han-
dlowy. 
oznaczenie: cz. dz. 384/162 KW BB1B/00061730/8
powierzchnia: 32 m2

czynsz: 224,00 zł miesięcznie + podatek VAT 
nieruchomość niezabudowana, teren nieobjęty planem, w Stu-
dium UiKZP – ozn. MW                                                                    q

aport
Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 
37 ust. 2 pkt. 7 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 11 ze zm.) poda-
ję do publicznej wiadomości informację o nieruchomości gmin-
nej, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Stanisława Mielnickie-

go obręb Wapienica, przeznaczonej zgodnie z zarządzeniem nr 
ON.0050.1727.2021.NR prezydenta miasta z 3 marca 2021 r. do 
wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do Miejskiego Zakła-
du Komunikacyjnego w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Długiej 
50 – w zamian za udziały Spółki.
oznaczenie: dz. 15/78 KW BB1B/00061068/6
powierzchnia: 52 m2

przeznaczenie: podwyższenie kapitału zakładowego poprzez 
wniesienie przez gminę w formie aportu własności nieruchomo-
ści
cena: 8.954,00 zł + 2.059,42 zł (VAT) = 11.013,42 zł
cena obowiązuje do 5 maja 2021 r.
Na działce Spółka zamierza posadowić obiekt socjalny dla kie-
rowców autobusów.
Nieruchomość położona jest w obszarze, dla którego obowiązu-
je Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego o nr 107: 
107 – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla te-
renów położonych w Wapienicy pomiędzy ulicą Bohaterów Mon-
te Cassino, ulicą Alabastrową, linią kolejową relacji Bielsko-Biała 
– Cieszyn, a ulicą Lajkonika, w obrębach Wapienica i Międzyrze-
cze Górne (uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV/1063/2009 z dnia 
30 czerwca 2009 r., ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 148, poz. 
2928, z dnia 19 sierpnia 2009 r.) Działka w planie nr 107 obję-
ta jest następującymi jednostkami:  8 P-U – przeznaczenie te-
renu: produkcja, hurtownie, centra magazynowo-dystrybucyjne, 
rzemiosło, usługi (z wyjątkiem usług oświaty, zdrowia i obiektów 
handlowych wielko powierzchniowych), ogólne warunki zago-
spodarowania terenu i obsługa komunikacyjna – zgodnie z §4 
uchwały, szczegółowe zasady zabudowy i zagospodarowania 
terenu: nieprzekraczalna linia zabudowy – według rysunku pla-
nu, minimalna wielkość powierzchni biologicznie czynnej: 30% 
powierzchni działki, z wyjątkiem działek z istniejącymi obiekta-
mi i infrastrukturą techniczną, dla których procent powierzchni 
biologicznie czynnej może zostać utrzymany, maksymalna wy-
sokość budynków 20 m, szczególne warunki zagospodarowania 
oraz ograniczenia w użytkowaniu terenu w strefach technicznych 
– zgodnie z §7 uchwały, zasady ochrony dziedzictwa kulturowe-
go i zabytków – zgodnie z §5 uchwały, zasady ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego – zgonie z §6 uchwały, 
zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie 
z §8 uchwały.
Działka o kształcie prostokąta, teren płaski i regularny. Działka 
stanowi teren niezabudowany, porośnięty krzewami  i stanowi 
wysepkę na drodze przy zajezdni dla autobusów MZK. Przyle-
ga do ulicy Strażackiej i Stanisława Mielnickiego, posiada dostęp 
do drogi publicznej. 
Dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów dot. ww. działki.
Przez działkę nie przebiegają linie kablowe oraz linie napowietrz-
ne będące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Przy grani-
cy działki znajduje się latarnia uliczna. W okolicy działki przebie-
ga linia kablowa SN. Przez działkę nie przebiegają sieci gazowe 
oraz sieci ciepłownicze. Przy granicy działki przebiega wodociąg 
o średnicy Dn 300 mm z żeliwa szarego oraz kanał sanitarny 
PCV Dn 300 mm na ścieki bytowo-gospodarcze. Przez działkę 
przebiega kanalizacja l-otworowa z kablami miedzianymi i świa-
tłowodowymi będącymi własnością Orange Polska S.A.
Zbycie działki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ( podsta-
wową stawką).
Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo w na-
byciu ww. nieruchomości za podaną wyżej cenę, jeżeli stosow-
nie do przepisów ww. ustawy złożą wnioski w terminie 6 tygodni 
od daty wywieszenia niniejszego wykazu.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesanta UM, 
pl. Ratuszowy 6, stanowisko nr 4.                                                 q
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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

ruszył narodowy spis 
powszechny

1  kwietnia  rozpoczął  się  Narodowy  Spis  Po-
wszechny Ludności  i Mieszkań. Udział w  spisie  jest 
obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym 
wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny. Spis 
będzie prowadzony do 30 czerwca br.

Narodowy Spis Powszechny  jest w  pełni  reali-
zowany przy użyciu interaktywnego formularza spiso-
wego dostępnego na stronie Głównego Urzędu Sta-
tystycznego pod adresem www.spis.gov.pl. Obowiąz-
kiem  spisowym  są  objęte  osoby  fizyczne  stale  za-
mieszkałe  i czasowo przebywające w mieszkaniach, 
budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach 
niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fi-
zyczne niemające miejsca zamieszkania oraz mieszka-
nia, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne 
zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, kie-
dy osoba objęta spisem powszechnym nie może dopeł-
nić obowiązku samospisu przez internet, dane są zbie-
rane metodami wywiadu telefonicznego przeprowadza-
nego przez rachmistrza spisowego, który wprowadza 
dane uzyskane od respondenta do formularza spisowe-
go  lub wywiadu bezpośredniego, przeprowadzanego 
przez rachmistrza spisowego przy pomocy urządzenia 
mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedyko-
wane do przeprowadzenia spisu. Wywiady bezpośred-
nie będą realizowane w szczególnych przypadkach – 
jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli – i przy zacho-
waniu reżimu sanitarnego.

Przypominamy, że do spisu będą wykorzystywa-
ne między innymi dane z ewidencji miejscowości, ulic 
i adresów prowadzonej przez Prezydenta Miasta Biel-
ska-Białej.

Z uwagi na fakt, że dane wskazanej bazy powin-
ny być aktualne, każdy kto posługuje się punktem ad-
resowym bez posiadania dokumentu zawiadomienia 
o ustaleniu numeru porządkowego posesji, ma obowią-
zek złożyć wiosek do Prezydenta Miasta Bielska-Bia-
łej w tej sprawie. Brak takiego zawiadomienia skutku-
je tym, że adres nie będzie funkcjonował w bazie ewi-
dencji, miejscowości, ulic i adresów, na mapach pań-
stwowego  zasobu geodezyjnego  i  kartograficznego, 

inaczej za dzierżawę 
i najem

Zmieniła się wysokość stawek czynszu dzierżaw-
nego lub czynszu najmu terenów stanowiących dojście 
i dojazd do budynku czy ogród przydomowy. 

Miasto Bielsko-Biała jako właściciel terenu zobli-
gowane jest do racjonalnego gospodarowania swoim 
majątkiem i pobierania z tego tytułu stosownych opłat. 
Jako miasto na prawach powiatu dzieli swój majątek na 
tak zwany własny oraz ten, którym administruje w imie-
niu skarbu państwa. Istniały dotąd różnice w wysokości 
stawek za użytkowanie w analogiczny sposób gruntów 
stanowiących własność miasta Bielsko-Biała na pra-
wach powiatu oraz gruntów skarbu państwa. Wysokość 

stawek została ujednolicona i obecnie czynsz za doj-
ście i dojazd do budynku mieszkalnego wzrasta z 1,50 
zł rocznie/m2 netto na 2,00 zł rocznie/m2 netto, nato-
miast za ogródki przydomowe – z 0,05 zł miesięcznie/
m2 netto na 0,20 zł miesięcznie/m2 netto.

Wydział Nieruchomości Urzędu Miejskiego infor-
muje, że w przypadku ustalenia przez miasto możliwo-
ści zbycia terenu – w drodze bezprzetargowej lub prze-
targu ograniczonego – i odmowy nabycia przez użyt-
kownika tej nieruchomości – na poprawienie warunków 
zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej – wyso-
kość stawki czynszu dzierżawnego  lub czynszu naj-
mu ulegnie zmianie po upływie dwóch lat od odmowy 
dzierżawcy lub najemcy uregulowania stanu prawne-
go nieruchomości poprzez jej nabycie i wynosić będzie 
150 proc. stawki podstawowej.                     oprac. JacK

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.  

UWAGA! STANOWISKO DO SAMOSPISU  
W URZĘDZIE MIEJSKIM NIECZYNNE

W  trosce  o  bezpieczeństwo  mieszkańców 
w związku z epidemią koronawirusa w Urzędzie Miej-
skim w Bielsku-Białej stanowisko do samospisu w ra-
mach Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 
roku  pozostaje zamknięte do odwołania.

Za wszystkie niedogodności i utrudnienia bardzo 
przepraszamy i liczymy na zrozumienie bielszczan.

Informacje  dotyczące  spisu  powszechnego  – 
m.in.  na  temat  regulacji  prawnych  dotyczących  spi-
su, bezpieczeństwa danych osobowych w spisie po-
wszechnym, a także metod przeprowadzania spisu – 
są dostępne na stronie internetowej spis.gov.pl.

oprac. ek, JacK
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ligowym okiem 

Tauron 1. Liga – mężczyźni 
27 marca, AZS AGH Kraków – BBTS 
Bielsko-Biała 3:1 (26:24, 19:25, 25:18, 
25:21)
31 marca, Exact Systems Norwid Czę-
stochowa – BBTS Bielsko-Biała 3:1 
(25:22, 17:25, 25:19, 25:17)
tabela: 
1. LUK Politechnika Lublin 
2. BKS Visla Bydgoszcz
3. BBTS Bielsko-Biała 

Tauron Liga – kobiety 
Faza play-off, Runda I, ćwierćfinał (do 2 
zwycięstw)

22 marca, BKS BOSTIK Bielsko-Biała 
– ŁKS Commercecon Łódź 1:3 (16:25, 
25:22, 21:25, 21:25)
BKS BOSTIK Bielsko-Biała – ŁKS Com-
mercecon Łódź  0:2
mecze o 5. miejsce: 
29 marca, Grot Budowlani Łódź – BKS 
BOSTIK Bielsko-Biała 1:3 (25:21, 23:25, 
29:31, 22:25)
1 kwietnia, BKS BOSTIK Bielsko-Bia-
ła – Grot Budowlani Łódź 0:3 (16:25, 
21:25, 21:25) Złoty set: 12:15
BKS BOSTIK Bielsko-Biała ostatecznie 
zajmuje 6. miejsce na koniec sezonu.

Futsal Ekstraklasa 
24 marca, Rekord Bielsko-Biała – Piast 
Gliwice 5:3 (3:1)

27 marca, AZS UŚ Katowice – Rekord 
Bielsko-Biała 2:5 (1:0)
3 kwietnia, Rekord Bielsko-Biała – Dre-
man Opole Komprachcice 7:2 (1:0)
tabela: 
1. Rekord Bielsko-Biała
2. Piast Gliwice
3. KS Constract Lubawa

PKO Ekstraklasa 
5 kwietnia, Podbeskidzie Bielsko-Biała 
– Wisła Kraków – 2:0 (1:0)
tabela: 
1. Legia Warszawa
2. Pogoń Szczecin
3. Raków Częstochowa
....... 
15. Podbeskidzie Bielsko-Biała

2. Liga Mężczyzn PZKosz
28 marca, Daas BH Bielsko-Biała – 
AZS PWSTE Jarosław 97:69 
tabela:
1. AZS AGH Kraków
2. BS Polonia Bytom
3. AZS AWF Mickiewicz Romos Ka-
towice
......
5. Dass BH Bielsko-Biała
play-off
31 marca, Daas BH Bielsko-Biała – 
KKS Ragor Tarnowskie Góry  83:69 
(33:44)
Daas BH Bielsko-Biała prowadzi w ry-
walizacji 1:0

ps

Decyzja o naśnieżeniu stoku – mi-
mo rozporządzenia rządu z 21 grudnia 
2020 r. w sprawie epidemicznych ogra-
niczeń – nie była łatwa. Została podję-
ta,  podobnie  jak  w  większości  ośrod-
ków narciarskich w Polsce, z uwagi na 
fakt,  że  już wcześniej  ośrodek  poczy-
nił przygotowania do sezonu zimowego 
– jeszcze jesienią wykonano wszystkie 
niezbędne  przeglądy  techniczne,  pró-
by i odbiory całej infrastruktury, instala-
cji naśnieżającej, kolei linowej i wyciągu 
narciarskiego.

W  rozporządzeniu  wprowadzono 
ograniczenia do 17 stycznia i – w oce-
nie pracowników ośrodka – wstrzymy-
wanie się z naśnieżaniem stoku (w chwi-
li idealnych do tego warunków pogodo-
wych) do czasu, gdy już pewne będzie, 
że rząd tej daty nie przesunie, mogłoby 
skutkować całkowitym brakiem możliwo-
ści uruchomienia Dębowca. Tym samym 
niezbędne było wykorzystanie wszyst-
kich mroźnych nocy i dni.

Warunkiem podjęcia naśnieżania 
jest temperatura w punkcie rosy na po-
ziomie przynajmniej -3 stopnie C. Czas 
potrzebny do pełnego naśnieżenia sto-
ku,  czyli  50  cm  pokrywy  śnieżnej,  to 

około 120 godzin. Mniej korzystne wa-
runki  klimatyczne  znacznie  wydłużają 
proces pełnego naśnieżenia. Operator 
ośrodka  nie mógł  doprowadzić  do  sy-
tuacji, że mieszkańcy Bielska-Białej po 
zniesieniu ograniczeń nie mogliby korzy-
stać z miejskiego stoku, podczas gdy in-
ne ośrodki byłyby w pełnej gotowości.

25  stycznia,  po  zakończeniu  na-
śnieżania  i  odbiorze  stoku  przez Gór-
skie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 
ośrodek  został  odpłatnie  udostępnio-
ny jednemu katowickiemu i pięciu biel-
skim klubom narciarskim do  treningów 
licencjonowanych zawodników, których 
nie obowiązywały ograniczenia zawarte 
w rozporządzeniu rządu. Treningi odby-
wały się codziennie, według harmono-
gramu, do którego na bieżąco mogły do-
pisywać się kolejne kluby. W okresie klu-
bowych treningów zrealizowano 10.599 
przewozów  koleją  linową,  osiągając 
przychód netto 318 55,38 zł.

Od  12  lutego  BBORN Dębowiec 
funkcjonował jako obiekt ogólnodostęp-
ny w ścisłym reżimie sanitarnym. Na te-
renie ośrodka obowiązywały nakaz za-
krywania nosa i ust oraz zachowania dy-
stansu społecznego. Działały stacje do 

to był trudny i krótki sezon 
Wyjątkowo trudny i krótki sezon podsumował Bielsko-Bialski Ośrodek Rekreacyjno-Narciarski Dębowiec. Głównie z powodu obostrzeń 
związanych z pandemią koronawirusa stok był czynny tylko 47 dni, w tym 18 wyłącznie dla treningów klubowych. Przychód netto ze sprzedaży 
biletów wyniósł dokładnie 367.766,96 zł. W ciągu tych 47 dni kolej linowa zrealizowała 99.136 przewozów, a wyciąg narciarski 15.110.

dezynfekcji,  sprzęt  z wypożyczalni  po 
każdorazowym  użyciu  był  dezynfeko-
wany,  często  dezynfekowano  również 
powierzchnie  dotykowe  oraz  –  przed 
rozpoczęciem pracy kolei – kanapy i or-
czyki wyciągu. Obowiązywało  również 
ograniczenie  liczby  osób  korzystają-
cych z ośrodka narciarskiego i limity zaj-
mowanych miejsc na kanapach. Obsłu-
ga kolei linowej i wyciągu narciarskiego 
tak kierowała ruchem pasażerskim, aby 
nie tworzyły się zatory w okolicach pe-
ronów.

W okresie ogólnodostępnym ośro-
dek zrealizował 88.537 przewozów kole-

ją linową oraz 15.110 przewozów wycią-
giem narciarskim, osiągając ze sprze-
daży  biletów  335.911,58  zł  przychodu 
netto. 

12  marca,  pomimo  doskonałych 
warunków narciarskich, w związku z du-
żym wzrostem zachorowań w Bielsku-
-Białej  i powiecie bielskim podjęto de-
cyzję o czasowym zawieszeniu sezonu 
zimowego. Ostatecznie sezon został za-
mknięty 20 marca decyzją ministra zdro-
wia wprowadzającą lockdown na terenie 
całego kraju.                              oprac. ek
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Pod koniec grudnia 2019 r. w Studiu S4 Polskiego Radia 
w Warszawie został nagrany materiał na płytę My Planet ze-
społu Marta Wajdzik Quartet. Płyta miała bardzo dobrze przy-
jętą premierę podczas 22. Bielskiej Zadymki Jazzowej – LO-
TOS Jazz Festival 24 lutego 2020 r. w klubie Klimat w Sferze 
w trakcie koncertu Two Women – Two Saxes. Drugą saksofo-
nistką altową tego wieczoru była Lakecia Benjamin z Nowego 
Jorku. Jak informował wtedy Jerzy Batycki – prezes Stowarzy-
szenia Sztuka Teatr, organizator festiwalu – kiedy w sierpniu 
2019 r. stowarzyszenie postanowiło wydać debiutancką płytę 
M. Wajdzik, poprosiło ją o wskazanie składu swojego zespo-
łu marzeń. Usłyszał wówczas nazwiska topowych muzyków 
jazzowych – dziekana Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej 
Akademii Muzycznej w Katowicach, pianisty Pawła Tomaszew-
skiego; gitarzysty i kontrabasisty Roberta Kubiszyna i perkusi-
sty Pawła Dobrowolskiego. Tak powstały Marta Wajdzik Quar-
tet i płyta My Planet.

O.N.E. Quintet ten to pięć młodych kobiet podbijających 
polską scenę jazzową, awangardową i pop. Zespół wykonuje 

autorski program złożony z kompozycji i aranżacji tworzących 
go instrumentalistek. Kontrabasistką zespołu jest bielszczan-
ka, absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie, Kamila Dra-
bek. Już w poprzedniej edycji Fryderyków była nominowana 
w kategorii Fonograficzny Debiut Roku: Jazz; nominacja doty-
czyła płyty Muzyka naiwna Tercetu Kamili Drabek, który artyst-
ka tworzy razem z saksofonistą Marcinem Konieczkowiczem 
oraz perkusistą Kacprem Kaźmierskim. 

Nagroda Muzyczna Fryderyk przyznawana  jest w po-
szczególnych kategoriach od 1995 r. przez polskie środowi-
sko muzyczne za najważniejsze osiągnięcia na rynku fonogra-
ficznym w Polsce. Od 1999 r. Fryderyki przyznaje powołana 
przez Związek Producentów Audio-Video Akademia Fonogra-
ficzna, w której skład wchodzi ponad 1.500 artystów, dzienni-
karzy muzycznych i profesjonalistów z polskiej branży fonogra-
ficznej. Nazwa nagrody nawiązuje do imienia najsłynniejszego 
polskiego kompozytora Fryderyka Chopina.

Na razie nie wiadomo, kiedy zostaną ogłoszone wyniki 
Fryderyków 2021.                                                                     wag

silna reprezentacja damskiego jazzu 
Marta Wajdzik, fot. Paweł Sowa źródło: FB Kamili Drabek

Dwie bielszczanki, młode artystki 
grające jazz, mają szansę 
na otrzymanie prestiżowej 
Nagrody Muzycznej Fryderyk 
2021. W kategorii Fonograficzny 
Debiut Roku: Jazz nominację 
otrzymała saksofonistka Marta 
Wajdzik, w tej samej kategorii 
nominowany jest zespół O.N.E. 
Quintet – grupa, w której gra 
kontrabasistka i kompozytorka 
Kamila Drabek.

Prezydent Bielska-Białej Jarosław 
Klimaszewski skierował specjalny list 
do ludzi teatru z okazji ich święta.

Na całym świecie od 1961 roku 27 mar-
ca obchodzony jest uroczyście Międzynaro-
dowy Dzień Teatru. W tym roku – po raz kolej-
ny – nie jest nam dane spotkać się w teatrze 
i świętować tego ważnego wydarzenia razem. 
W związku z pandemią bielskie teatry musiały 
ponownie zawiesić swoją działalność, zrezy-
gnować z prezentacji spektakli i spotkań z pu-
blicznością.

W tym dniu, tak ważnym dla Ludzi Te-
atru, pragnę wyrazić swoje uznanie dla Pań-
stwa talentu, zaangażowania i poświęcenia 
w tworzeniu wizji scenicznych oraz niezapo-
mnianych artystycznych dokonań.  Gorąco 
dziękuję za wysokiej próby sztukę teatru, któ-

rą możemy podziwiać na bielskich scenach. 
Dziękuję za wspaniałe widowiska, inspirujące 
wizje plastyczne i niezwykłe kreacje aktorskie.

Pragnę również podziękować anima-
torom amatorskiego ruchu teatralnego w na-
szym mieście oraz adeptom sztuki scenicznej, 
którzy dzielą się swą pasją z bielską publicz-
nością kształtując kolejne pokolenia twórców, 
odbiorców i miłośników teatru.

Mając w pamięci wszystkie wzruszenia 
i niezwykłe przeżycia, które dzięki Wam stały 
się naszym udziałem życzę dyrekcjom i pra-
cownikom Teatrów, twórcom teatralnym i ani-
matorom oraz wszystkim Ludziom Teatru ko-
lejnych udanych sezonów, ważnych premier, 
scenicznych sukcesów, dalszych oczarowań 
teatralną magią oraz rychłego powrotu na de-
ski sceniczne i radości z tradycyjnego kontak-
tu z publicznością – napisał prezydent.        q

dzień teatru w tym roku wirtualnie


