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30 tysięcy wiosennych kwiatów
Bielsko-Biała będzie na wiosnę 
tego roku jeszcze bardziej 
kolorowe niż wcześniej. Do 
charakterystycznych miejsc 
w mieście, w których kwiaty 
pojawiały się w ubiegłych latach, 
doszły bowiem kolejne. To plac 
Żwirki i Wigury oraz rondo obok 
kościoła Opatrzności Bożej. 
W sumie w całym mieście 
posadzonych zostało 30.000 
wiosennych kwiatów.

 – Na szczepienie czekałam krótko, bo 
w zeszłym tygodniu zadzwoniliśmy z mę-
żem na infolinię i podali nam termin do hali 
pod Dębowcem. Im szybciej się wszyscy za-
szczepimy, tym szybciej to pokonamy. Może 
w mniejszym stopniu będziemy też cierpieć 
z powodu wirusa albo w ogóle się nim nie 
zarazimy – dodała z optymizmem pani Te-
resa.

Aby zarejestrować się na termin szcze-
pienia w punkcie w hali pod Dębowcem, na-
leży dzwonić w godz. 8.00-15.00 na jeden 
z trzech numerów telefonów punktu: 500 
398 259, 500 398 236 oraz 500 398 492.

Osoba zarejestrowana otrzyma SMS 
z systemu z miejscem (Bielsko-Biała, ul. 
Karbowa 24), datą i godziną szczepienia. Ist-
nieje też możliwość rejestracji na ogólnych 
zasadach – przez infolinię pod nr 989 lub po-
przez aplikację e-pacjent.

ciąg dalszy na str. 3

Ruszyły szczepienia pod dębowcem 
Pierwszy, pilotażowy w województwie śląskim punkt szczepień powszechnych został, zgodnie z zapowiedziami, 
uruchomiony 19 kwietnia w hali pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Punktualnie o godz. 11.00 personel medyczny 
Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego zaszczepił pierwszą osobę. To pani Teresa z okolic Pszczyny. 
Jak powiedziała nam tuż po przyjęciu szczepionki – czuje się dobrze, a wszystko przebiegło bardzo sprawnie.

ciąg dalszy na str. 7Tulipany na placu Żwirki i Wigury zaraz zakwitną

Pierwsze szczepienie w samorządowym punkcie szczepień
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święto miasta   
później niż zwykle
Nie w czerwcu, ale na przełomie 
sierpnia i września odbędą 
się tegorocze Dni Bielska-
-Białej. Prezydent miasta 
podjął taką decyzję w związku 
z przedłużającą się sytuacją 
pandemiczną.

Tradycyjnie święto miasta odby-
wało się co roku w czerwcu. W tym roku 
Dni Bielska-Białej były zaplanowane na 
okres od 28 maja do 6 czerwca. W im-
prezach święta miasta bierze zwykle 
udział bardzo wielu bielszczan i gości, 
dlatego – dla bezpieczeństwa publicz-
ności – prezydent Bielska-Białej Jaro-
sław Klimaszewski postanowił przełożyć 
przygotowany bogaty program wyda-
rzeń artystycznych na przełom sierpnia 
i września br. Dni Bielska Białej odbędą 
się w dniach od 27 sierpnia do 5 wrze-
śnia 2021 r.                                            wag

Pomoc żywnościową dla ubogich oferuje Caritas Diecezji Bielsko-
-Żywieckiej, uczestnicząca w Programie Operacyjnym Pomocy Żywno-
ściowej 2014-2020, współfinansowanym ze środków Europejskiego Fun-
duszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Fund for European Aid to the 
Most Deprived (FEAD).

 – Celem programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczają-
cym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywno-
ściowej w formie paczek lub posiłków – informuje dyrektor Caritas diecezji 
bielsko-żywieckiej ks. Robert Kurpios.

Aby otrzymać pomoc żywnościową, należy zgłosić się do właściwe-
go ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej lub 
do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do 
odbioru żywności w ramach programu. Dystrybucja żywności do organi-
zacji partnerskich rozpocznie się pod koniec kwietnia br.           oprac. JacK 

pomoc żywnościowa  
dla ubogich 

Miejski Zarząd Dróg informuje, że w związku z przebudową instalacji 
podziemnych w ulicy Ignacego Jana Paderewskiego 19 kwietnia została 
wdrożona tymczasowa organizacja ruchu. Zmiany polegają na wprowa-
dzeniu zakazu ruchu na ul. Paderewskiego na odcinku od ul. Komorowic-
kiej do ul. Legionów. Objazd został poprowadzony do ul. ks. Stanisława 
Stojałowskiego. W związku z zamknięciem fragmentu ul. Paderewskiego 
oraz ul. Komorowickiej od 19 kwietnia wprowadzony został objazd dla li-
nii autobusowych nr 3 i 12 oraz kursów zjazdowych na liniach nr 17 i 29. 
Zmiana kursowania tych linii obowiązywać będzie do odwołania.

Autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego jadące w kierunku 
centrum miasta nie obsługują przystanku Komorowicka Szkoła, w zamian 
zatrzymuają się na przystanku Lwowska Krakowska. W kierunku Komoro-
wic autobusy obsługują przeniesiony na ul. Wyzwolenia przystanek Wy-
zwolenia Paderewskiego. W rozkładach tych linii wprowadzono korekty.                                                          

oprac. JacK 

zmiana Ruchu  
na padeRewskiego 

Kolejny sukces ma na swoim koncie Zespół Tańca i Piosenki Jarzę-
binki z Bielskiego Centrum Kultury. Grupa taneczna wywalczyła drugie 
miejsce na 14. Zgierskich Spotkaniach Tanecznych Drgania przestrzeni.

W związku z sytuacją pandemiczną spotkania odbyły się 10 kwietnia 
on-line. Uczestnicy przygotowali swoje etiudy taneczne w wersji filmowej.
Jarzębinki przedstawiły prezentację pod tytułem Gdy już wszystko zosta-
ło powiedziane w kategorii wiekowej 12-15 lat – taniec współczesny. Jury 
konkursu wyróżniło ten taniec drugą nagrodą spotkań.

 – Już po raz kolejny Jarzębinki brały udział w konkursie w Zgierzu – 
informuje założycielka i kierownik zespołu Barbara Komarnicka-Drużbicz. 
– To kolejny sukces Jarzębinek i debiut autorki choreografii Martyny Hic-
kiewicz, która jest moją wychowanką. Ogromna radość – dodaje kierow-
niczka, nominowana w plebiscycie Dziennika Zachodniego Osobowość 
Roku 2020 w dziedzinie kultury.                                                               wag

jaRzębinki dRugie  
w zgierzu

Jak uświadomić sobie swoją wartość i pokochać swoje wady – uczy 
bielska młodzież w ramach projektu Between us i olimpiady Zwolnieni 
z teorii. To pierwsza taka olimpiada w Polsce, która nie polega na nauce 
podręczników na pamięć, tylko na zrealizowaniu w prawdziwym życiu au-
torskiego projektu społecznego. A celem projektu jest głównie wsparcie 
psychiczne nastolatków.

Swój pomysł wcielają w życie licealistki z III Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Stefana Żeromskiego – Maja Grzegorz, Agata Kóska, Natalia 
Rusin, Karolina Stasica i Wiktoria Fajfer. Treści opracowane przez twór-
czynie projektu publikowane są na Instagramie, Facebooku, Spotify oraz 
YouTubie. W przystępny sposób pokazują różnorodne treści oraz opowia-
dają o tym, jak radzić sobie z problemami. Dziewczęta m.in. piszą i mówią 
o wdzięczności, płaczu, złości, dbaniu o siebie, nadmiernym myśleniu czy 
metodach pozbycia się stresu.                                                                    ek

between us, czyli  
pokochaj swoje wady

zbliża się sezon 
 na tRuskawki

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-
-Białej informuje o możliwości udostęp-
nienia pasa drogowego na prawach wy-
łączności dla ustawienia stoiska handlo-
wego dla sprzedaży truskawek w okre-
sie od 7 czerwca do 31 lipca br. w dwóch 
miejscach o powierzchni 10 m².

Osoby zainteresowane ustawie-
niem stoisk powinny złożyć najpóźniej 
do 28 kwietnia br., do godz.15.00 w MZD 
stosownie wypeniony wniosek.

Jeżeli danym miejscem będzie za-
interesowanych więcej osób, wówczas 
zezwolenie uzyska osoba wylosowana 
spośród osób zainteresowanych. Ze-
zwolenie można uzyskać tylko na jedno 
miejsce. 

Losowanie odbędzie się  10 maja 
o godz. 10.00 w siedzibie MZD. Zezwo-
lenia na zajęcie pasa drogowego będą 
udzielane tylko osobom (stronom) pro-
wadzącym działalność gospodarczą 
w zakresie  produkcji truskawek. 

Opłata za zajęcie miejsca w pasie 
drogowym ul. 11 Listopada w okresie  od 
7 czerwca do 31 lipca 2021 r. dla usta-
wienia stoisk sprzedaży truskawek wy-
nosi  1.650 zł.                         oprac. JacK
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RUSZYŁY SZCZEPIENIA POD DĘBOWCEM
– dokończenie ze str. 1

19 kwietnia podczas otwarcia punktu szczepień 
powszechnych w hali pod Dębowcem z dziennikarza-
mi spotkali się wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, 
jego zastępca Jan Chrząszcz, poseł Przemysław Dra-
bek i gospodarz miasta oraz obiektu prezydent Jaro-
sław Klimaszewski.

Sytuacja w województwie śląskim jest nadal bar-
dzo poważna. Ale, co potwierdził podczas konferencji 
wojewoda śląski – dane, które spływają z całego woje-
wództwa, pozwalają sądzić, że spadki zachorowań bę-
dą dość trwałe. W ostatnich dwóch tygodniach odnoto-
wano spadek z 30.000 do poniżej 20.000. Nadal wyso-
ka pozostaje jednak zajętość respiratorów.

 – Największą nadzieją, że jako społeczeństwo 
jesteśmy w stanie pokonać koronawirusa, jest Naro-
dowy Program Szczepień. Dlatego jesteśmy tu dzisiaj, 
w pierwszym punkcie w województwie śląskim – po-
wszechnym punkcie szczepień w Bielsku-Białej. Ta-
kich punktów dziś w całej Polsce zostało otwartych 16 
– po jednym w każdym województwie. Na ten moment 
mamy ten pierwszy, kolejne będą uruchamiane w za-
leżności od dostępności szczepionek. Docelowo w ca-
łym regionie takich punktów będzie około 70 – takie są 
deklaracje i założenia przepracowane z samorząda-
mi i Narodowym Funduszem Zdrowia. To wszystko da 
nam możliwość wyszczepienia miesięcznie około mi-
liona obywateli. I gdyby rzeczywiście taka moc szcze-
pionek mogła trafić do województwa śląskiego, to je-

steśmy w stanie bardzo szybko pierwszą dawką za-
szczepić wszystkich chętnych obywateli powyżej 18. 
roku życia – mówił wojewoda śląski Jarosław Wieczo-
rek. – Bardzo ważna w programie szczepień jest peł-
na współpraca, mobilizacja oraz wspólna troska i zro-
zumienie tego, czym jest wyzwanie walki z wirusem. 
I w tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podzię-
kować prezydentowi Jarosławowi Klimaszewskiemu za 
to, że w sposób bardzo szybki i bezceremonialny był 
w stanie zorganizować ten punkt szczepień dla miesz-
kańców całego Podbeskidzia. Dziękuję jego współpra-
cownikom, kadrze medycznej – tym, którzy na co dzień 
są nie do końca widoczni, a to im przede wszystkim na-
leży dziękować za tę codzienną, heroiczną walkę – do-
dał wojewoda.

Modelową współpracę przez ostatnie miesiące, 
ale również podczas przygotowań do otwarcia punktu 

pod Dębowcem, podkreślał również prezydent Bielska-
-Białej Jarosław Klimaszewski.

Punkt, zgodnie z wytycznymi, jest przygotowa-
ny do zaszczepienia dziennie 500 osób. Natomiast je-
śli szczepionek będzie więcej, w ciągu dwóch, trzech 
dni służby są w stanie przeorganizować pracę i wyko-
nywać więcej szczepień.

 – Nadszedł ten dzień, na który czekamy i my, ja-
ko bielszczanie, i wszyscy Polacy. Już w tej chwili sły-
szymy skrzypienie drzwi, to nie są zakłócenia – to są 
pierwsi zaszczepieni pacjenci. Tam już siedzi pani, na-
wet macha do nas – mówił z uśmiechem Jarosław Kli-
maszewski. 

Punkt szczepień powszechnych w części konfe-
rencyjnej hali pod Dębowcem pracuje od poniedziałku 
do niedzieli (z wyjątkiem pierwszego weekendu, czyli 
24-25 kwietnia), w systemie dwuzmianowym, w godz. 
8.00-18.00. W ciągu jednego dnia może zaszczepić 
500 osób. Obsługą administracyjną zajmują się odde-
legowani pracownicy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Bia-
łej. Od strony medycznej działalność punktu zabezpie-
cza Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski.

 – Na razie rejestrujemy tyle osób, ile mamy 
szczepionek. Na dzień dzisiejszy to 2.000. System dys-
trybucji szczepionek przez apteki szpitalne znacznie ją 
ułatwia – różnica między naszym punktem szczepień 
a punktami rozproszonymi polega na tym, że szcze-
pionki są dostarczane do naszych dwóch aptek szpi-
talnych przystosowanych do przyjmowania transportów 
szczepionek i dysponowania nimi. Do nas można przy-
wieźć szczepionkę, zostawić ją i my dajemy sobie z tym 
radę. W tej chwili jesteśmy zabezpieczeni na trzy dni, 
w piątek dostaliśmy pierwszą partię szczepionek, dziś 
drugą. Jeżeli te punkty będą faktycznie priorytetowo 
traktowane, to zakończy się to sukcesem – mówi dy-
rektor Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miej-
skiego w Bielsku-Białej Lech Wędrychowicz.

W hali pod Dębowcem na szczepiących się cze-
kają wykwalifikowane pielęgniarki i ratownicy medycz-
ni, na razie jest również lekarz – chociaż jego obecność 
nie jest wymagana.

Należy pamiętać o tym, że punkt jest przeznaczo-
ny wyłącznie dla osób zdrowych. Na szczepienie w ha-
li pod Dębowcem może zapisać się tylko osoba, któ-
ra wypełni ankietę zdrowotną, do której nie będzie za-
strzeżeń. Osoby chore, w tym chore przewlekle, mo-
gą umawiać się na szczepienie w punkcie podstawowej 
opieki zdrowotnej lub w szpitalu.

Emilia Klejmont

Mówi prezydent Bielska-Białej  
Jarosław Klimaszewski:

Bardzo się cieszę, że taki punkt, pierwszy 
w województwie, powstał w naszym mieście, 
w Bielsku-Białej. Oczywiście powstaną następ-
ne, bo to musi być efekt skali. Mamy zabezpie-
czone szczepionki, bo jak wiemy, to jest naj-
istotniejsza część tego systemu. Na najbliższe 
dni są, będą na kolejne – bardzo w to wierzę. 
Dziękuję wszystkim, którzy nas wspomagali, 
służbom medycznym z naszego szpitala – Be-
skidzkiego Centrum Onkologii, pracownikom 
i tym, którzy trzymali za nas kciuki, bo pracuje-
my pod dużą presją czasu. 
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Do 19 maja br. potrwa nabór 
wniosków do projektu 
grantowego Likwidacja starych 
źródeł ciepła na paliwa stałe 
w Bielsku-Białej. Właściciel 
domu jednorodzinnego 
w Bielsku-Białej, który 
zdecyduje się zlikwidować stary 
kocioł na węgiel lub inne paliwo 
stałe, będzie mógł otrzymać 
grant na zmianę systemu 
ogrzewania. 

Miasto zamierza zgłosić projekt 
Likwidacja starych źródeł ciepła na 
paliwa stałe w Bielsku-Białej do dofi-
nansowania ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskie-
go na lata 2014-2020, Osi Prioryteto-
wej IV. Efektywność energetyczna, od-
nawialne źródła energii i gospodarka 
niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste 
powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste 
powietrze – konkurs. Program adreso-
wany jest do właścicieli domów jedno-
rodzinnych ogrzewających je węglem 
lub innym paliwem stałym, pragnących 
przejść na ogrzewanie ciepłem siecio-
wym, gazem, prądem czy pompą cie-
pła. Do projektu zgłoszony może być 
tylko dom, który jest ocieplony (odda-
ny do użytku po 2008 r. lub w którym 
wykonano już termomodernizację) lub 
zostanie ocieplony przed wykonaniem 
modernizacji kotłowni, np. przy wyko-
rzystaniu programu rządowego Czyste 
Powietrze lub ze środków własnych.

gRanty na likwidację staRych kotłów
Poziom dofinansowania jest bar-

dzo wysoki: do 100 proc. kosztów kwa-
lifikowanych netto, lecz nie więcej niż 
22.000 zł na dowolnego rodzaju pom-
pę ciepła lub 11.000 zł na źródło ciepła 
zasilane z sieci ciepłowniczej, gazem 
lub energią elektryczną. Z dofinanso-
wania może skorzystać każdy właści-
ciel budynku jednorodzinnego spełnia-
jącego warunki programu, przy czym 
wysokość dochodów nie jest kryte-
rium kwalifikacyjnym w tym projekcie. 
Udział w nim można łączyć z udziałem 
w rządowym programie Czyste Powie-
trze np. na wykonanie pełnej lub czę-
ściowej termomodernizacji.

W grudniu 2021 r. projekty zosta-
ną ocenione przez organizatora kon-
kursu, którym jest Zarząd Wojewódz-
twa Śląskiego. Te, które uzyskają oce-
nę pozytywną, będą realizowane. Pla-
nowana realizacja inwestycji w budyn-
kach mieszkalnych w ramach projektu 
obejmie lata 2022-2023.

Szczegółowe informacje o nabo-
rze do projektu oraz komplet dokumen-
tów do pobrania znajdują się na stronie 
internetowej www.miastodobrejenergii.
pl w zakładce Aktualności. Warto zaj-
rzeć też na Facebooka  Miasto Dobrej 
Energii.

Trwa opracowywanie studium wy-
konalności dla zadania Prace na linii 
kolejowej nr 139 na odcinku Czechowi-
ce Dziedzice – Bielsko Biała – Żywiec – 
granica państwa. Przygotowywane są 
spotkania konsultacyjne w tej sprawie 
dla mieszkańców. W środę 28 kwietnia 
o godz. 10.00 zaplanowano spotkanie 
dotyczące elementów inwestycji zlokali-
zowanych na terenie powiatu bielskiego 
oraz miasta Bielska-Białej, a w czwartek 
29 kwietnia o godz. 10.00 odbędzie się 
spotkanie na temat elementów inwesty-
cji zlokalizowanych na terenie powiatu 
żywieckiego.

Konsultacje organizuje konsor-
cjum firm Arcadis sp. z o.o. (lider)/ Infra 
– Centrum Doradztwa sp. z o.o./ Instytut 
Kolejnictwa. Spotkania mają na celu po-
znanie oczekiwań mieszkańców w sto-
sunku do infrastruktury kolejowej i rynku 
usług transportowych na tym obszarze. 
Organizatorzy konsultacji mają nadzieję 
zebrać aktualne opinie na temat istnieją-
cej infrastruktury kolejowej i oferty prze-
wozowej, problemów oraz ewentualnych 
potrzeb infrastrukturalnych i przewozo-
wych. 

Spotkania konsultacyjne odbę-
dą się w formie wideokonferencji on-li-
ne przy wykorzystaniu oprogramowa-

modeRnizacja linii kolejowej nR 139
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowują modernizację linii kolejowej nr 139 – na odcinku od 
Czechowic-Dziedzic przez Bielsko-Białą i Żywiec do granicy państwa.  28 i 29 kwietnia odbędą się 
spotkania konsultacyjne w tej sprawie.

nia Microsoft Teams. Osoby zaintereso-
wane udziałem w spotkaniach proszone 
są o przekazanie swojego zgłoszenia na 
adres konsultacje.lk139@infracd.pl do 
26 kwietnia br.

Projekt modernizacji obejmuje pra-
ce na linii kolejowej nr 139 pomiędzy 
stacją Czechowice-Dziedzice a granicą 
polsko-słowacką w rejonie stacji Zwar-
doń. Jest realizowany na zlecenie za-
rządcy infrastruktury kolejowej – przed-

siębiorstwa PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A.

W ramach studium wykonalno-
ści przeanalizowane zostaną różne wa-
rianty modernizacji linii kolejowej, w ce-
lu wyselekcjonowania optymalnego wa-
riantu realizacji inwestycji. Następnie dla 
wybranego wariantu inwestycji zostanie 
sporządzona dokumentacja potrzebna 
w dalszych etapach realizacji przedsię-
wzięcia.                                    oprac. JacK 

Budynek dworca w Bielsku-Białej

pieniądze  
na tuRystykę

Nabór wniosków na dofinan-
sowanie małych i średnich przed-
siębiorstw z województwa śląskiego 
w dziedzinie turystyki ogłasza Śląskie 
Centrum Przedsiębiorczości. Wspar-
cie dotyczy turystyki, hoteli, aparta-
mentów, pól kempingowych, namioto-
wych, gastronomii, ogólnie branży ho-
telarskiej i gastronomicznej, wyciągów 
narciarskich, wypożyczalni sprzętu, pi-
lotów wycieczek czy organizatorów tu-
rystyki itd.

Konkurs organizowany jest w ra-
mach Osi Priorytetowej III. Konkuren-
cyjność MŚP, Działania 3.2 Innowa-
cje w MŚP, typ projektu 2 Inwestycje 
w MŚP Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020. Beneficjentami dofi-
nansowania mogą być mikro- i ma-
łe przedsiębiorstwa. Wsparcie można 
uzyskać na przedsięwzięcie wpisują-
ce się w drugi typ projektu Inwestycje 
w MŚP. Maksymalny poziom dofinan-
sowania to 85 procent.

Wnioski na dofinansowanie moż-
na składać od 30 kwietnia od godz. 
8.00 do 18 maja do godz. 12.00. Ter-
min rozstrzygnięcia to październik br.

Szczegóły znajdują się na stronie 
www.scp-slask.pl. Informacje można 
uzyskać też pod nr tel. 32 7439171, 32 
7439177 lub adresem mailowym punkt.
kontaktowy@scp-slask.pl.      oprac. ek
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Rozstrzygnięty został konkurs na opra-
cowanie koncepcji architektoniczno-urbani-
stycznej Parku Edukacji Ekologicznej Aqua, 
który ma powstać przy ul. Czesława Tańskie-
go w Bielsku-Białej.

Spółka Aqua prowadzi przygotowania 
do inwestycji nazwanej Park Edukacji Eko-
logicznej Aqua. Zakończył się etap wyłania-
nia koncepcji architektoniczno-urbanistycz-
nej. Komisja konkursowa przyznała pierwsze 
miejsce firmie AM Architekci Aneta Mazur 
z Mazańcowic, drugie miejsce zajęła firma 
architekciPL Jerzy Hnat z Gliwic, a trzecie 
– TIM INVEST Tadeusz Kostoń z Jaworza. 
Wyróżniono również projekt architekta Woj-
ciecha Młynarczyka z Warszawy.

Przypomnijmy, że zgodnie z komuni-
katem giełdowym Aquy, w planach inwesty-
cyjnych na lata 2021-2024 spółka przewidu-
je nakłady w wysokości 61,2 mln zł na reali-
zację inwestycji Park Edukacji Ekologicznej 
Aqua przy ul. Czesława Tańskiego w Biel-

sku-Białej. Na ogłoszony jesienią 2020 r. 
konkurs na opracowanie koncepcji architek-
toniczno-urbanistycznej tego przedsięwzię-
cia wpłynęło sześć prac.

Nowy obiekt ma powstać na os. Pol-
skich Skrzydeł. Jak wynika z dokumentacji, 
Park Edukacji Ekologicznej Aqua będzie się 
składał m.in. z czterech sal z holem wysta-
wienniczym, kompleksu basenowego z niec-
ką sportową (osiem torów i widownia) oraz 
nieckami – do nauki pływania, rekreacyjną, 
solankową i dla niemowląt – i zjeżdżalnią. 
Część rekreacyjna kompleksu będzie wypo-
sażona w saunę z lodopadem, grotę solną, 
łaźnię piwną oraz kawiarnię. Obiekt powinien 
też dysponować lokalem gastronomicznym 
na 100 osób. Całość obsługiwać ma parking 
podziemny i nadziemny na 300 miejsc.

Informacje o tym, kiedy możemy spo-
dziewać się nowej pływalni w mieście i jak 
dokładnie będzie wyglądała, przekażemy 
wkrótce.                                                     JacK

Powstanie więcej nowych, osiedlowych ogródków na wyciągnięcie 
ręki. Wszystko dzięki Fundacji Banku Ochrony Środowiska i VII edycji pro-
jektu grantowego Zielona Ławeczka.

Projekt Zielona Ławeczka zachęca do rozpoczęcia współpracy są-
siedzkiej lub podjęcia kolejnych działań przez istniejące grupy. Poprzednie 
edycje projektu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem społecznym 
i medialnym. Do tej pory organizatorzy przedsięwzięcia przeznaczyli łącz-
nie ponad 140.000 złotych na rewitalizację zaniedbanych lub niezagospo-
darowanych zakątków na polskich osiedlach. Głównie dzięki inicjatywie 
mieszkańców powstało ponad 120 osiedlowych miniogrodów.

Na czym polega projekt?
Sąsiedzi łączą siły i rejestrują się poprzez stronę internetową www.

zielonalaweczka.pl. Następnie przygotowują projekt zazielenienia wybra-
nego terenu i mają szansę otrzymać od Fundacji Banku Ochrony Środowi-
ska grant pieniężno-rzeczowy o maksymalnej wartości do 1.950 złotych. 
Na grant składa się dofinansowanie na zakup roślin i elementów aran-
żacji oraz nagroda rzeczowa w postaci ławki parkowej. Dodatkowo w ra-
mach tegorocznej edycji chętne zespoły mogą otrzymać środki finansowe 
na zakup elementów niezbędnych do stworzenia obiektów mikroretencji.

Inicjatywa skierowana jest do grup sąsiedzkich z otwartych osiedli 
w miastach powyżej 10.000 mieszkańców. Czas na przysyłanie projektów 
do oceny mija 6 czerwca br. 

Więcej informacji pod adresem www.zielonalaweczka.pl.    oprac. ek

Pojemniki na elektroodpady po-
jawiły się w 20 lokalizacjach na terenie 
Bielska-Białej. Można do nich wrzucać 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
nieprzekraczający 50 cm – laptopy, te-
lefony komórkowe, suszarki czy tostery.

Odbiór sprzętów o większych ga-
barytach, jak pralki czy lodówki, można 
zgłaszać indywidualnie, dzwoniąc na in-
folinię MB Recycling pod numer telefonu 
572 102 102.

W tym roku w Bielsku-Białej poja-
wi się jeszcze pięć pojemników na elek-
troodpady. Miasto chce również rozwi-
jać projekt, dlatego czeka na propozycje 
miejsc, w których powinny stanąć czer-
wone pojemniki. 

Sugestie można kierować na adres 
mailowy bgo@um.bielsko.pl.

Więcej informacji o projekcie moż-
na znaleźć na stronie: www.czystemia-
sto.bielsko-biala.pl.

Lokalizacje pojemników:
ul. I Armii Wojska Polskiego 1 – par-

king bloku
ul. Jesionowa 14 – parking bloku
ul. Wapienicka 3 – obok altanki śmiet-

nikowej
ul. Stanisława Żółkiewskiego 6 – par-

king bloku
ul. Władysława Broniewskiego 10 – par-

king pomiędzy blokami
ul. Marii Konopnickiej 22 – parking obok 

Lewiatana
ul. Starobielska 1/Adama Asnyka 4 par-

king – wjazd od ul. Bronisława Cze-
cha

ul. Piastów Śląskich 13 – parking bloku
ul. Zwierzyniecka 22 – parking pomię-

dzy blokami
ul. Cieszyńska 252 – parking pomiędzy 

blokami
ul. Leszczyńska 13-13A – parking po-

między blokami

ul. Leszczyńska 39 – naprzeciwko blo-
ków

ul. Włodzimierza Majakowskiego – par-
king naprzeciwko bloku, w rejonie pa-
wilonu CHU przy ul. Jutrzenki 18-24

ul. Lwowska 16 – parking bloku
ul. Komorowicka 336 – pomiędzy blo-

kiem 336 i 336A

ul. Orchidei 21 – parking obok bloku
ul. Dywizji Kościuszkowskiej 5 – pomię-

dzy blokami
ul. Kozia 1A – parking
ul. Klemensa Matusiaka 6 – pomiędzy 

blokami
ul. Doliny Miętusiej 8 – parking obok 

sklepu.                                                ek
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W poniedziałek 12 kwietnia rozpoczęła 
się – i trwała do 16 kwietnia – akcja 
rozdawania maseczek w punktach 
na terenie całego miasta. Każdy 
bielszczanin mógł dostać cztery 
maseczki.

 – Ze względu na sytuację w kraju stara-
my się z maseczkami dotrzeć jak najszybciej 
do jak największej grupy mieszkańców. Straż 
Miejska uruchomiła mobilne punkty na pla-
cu Wojska Polskiego i placu Żwirki i Wigury. 
Niestety w dalszym ciągu znajdują się osoby, 
które nie noszą maseczek, albo noszą je nie-

właściwie. My staramy się oczywiście na to na 
bieżąco reagować. Na każdego mieszkańca 
przypadają cztery maseczki. Oczywiście jeżeli 
ktoś powie, że potrzebuje także maseczek dla 
członków rodziny, to taki pakiet otrzyma – za-
pewnił nas zastępca komendanta Straży Miej-
skiej w Bielsku-Białej Krystian Kowalczyk, któ-
ry 12 kwietnia rano obsługiwał punkt rozdawa-
nia maseczek na pl. Wojska Polskiego.

Urząd Miejski otrzymał maseczki od 
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. W cią-
gu tygodnia do mieszkańców Bielska-Białej 
trafiło 681.200 sztuk maseczek.

JacK

Bielskie Pogotowie Ratunkowe otrzyma 50 tys. zł dotacji od po-
wiatu bielskiego na zakup respiratora do jednej z karetek – potrzebne-
go w walce z pandemią Covid-19. Taką decyzję podjęła Rada Powiatu 
Bielskiego na ostatniej sesji. 

Respirator wspomaga lub przejmuje proces oddychania u chore-
go, a tego typu zaburzenia u pacjentów z Covid-em występują bardzo 
często. Jak mówi dyrektor Bielskiego Pogotowia Ratunkowego Woj-
ciech Waligóra, obecnie takie urządzenie jest dużo częściej wykorzy-
stywane niż przed pandemią koronawirusa.

 – Covid spowodował to, że praktycznie każdego dnia respirato-
ry, które mamy we wszystkich transportowych samochodach i karet-
kach, są w większości używane – mówi dyrektor W. Waligóra. 

 – Nie wyobrażam sobie, żeby nie znaleźć pieniędzy na taki 
sprzęt w czasach, kiedy toczy się walka o zdrowie i życie naszych 
mieszkańców – mówi krótko starosta Andrzej Płonka. 

W respirator wyposażony jest każdy ambulans bielskiego pogo-
towia, także pojazdy służące stricte do transportu.

 – Respirator, który chcemy wymienić, ma już 10 lat. Nowy sprzęt 
pomoże nam skuteczniej nieść pomoc – mówi dyrektor Waligóra.

Koszt respiratora to ok. 100 tys. zł.                                oprac. wag

W Szpitalu Wojewódzkim
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej 13 kwietnia 

rozpoczął tzw. szczepienia populacyjne. W pierwszym 
tygodniu, zgodnie z harmonogramem dostaw szczepio-
nek z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, pierw-
szą dawką szczepionki przeciwko Covid-19 zaszcze-
piono 900 osób. Podobnie ma być w kolejnych tygo-
dniach. 

W pierwszej kolejności szczepione są osoby 
w wieku 70 plus i 60 plus. W następnej kolejności wy-
znaczane są terminy szczepienia dla młodszych roczni-
ków, zgodnie z harmonogramem Ministerstwa Zdrowia. 
Jednocześnie placówka szczepi drugą dawką nauczy-
cieli oraz służby mundurowe.

Rejestracji na szczepienia na wszystkie wolne ter-
miny do końca maja br. należy dokonywać za pośred-
nictwem infolinii 989 lub przez formularz na Interneto-
wym Koncie Pacjenta.

maseczki dla mieszkańców

Straż Miejska rozdawała maseczki na pl. Wojska Polskiego

dotacja na RespiRatoR

fot. Bielskie Pogotowie Ratunkowe

Co z obłożnie chorymi?
Szczepienia przeciwko Covid-19 osób obłożnie 

chorych w Bielsku-Białej wykonywać będzie Bielskie 
Pogotowie Ratunkowe. 

Załoga Bielskiego Pogotowia Ratunkowego bę-
dzie obsługiwać pacjentów, których stan zdrowia nie 
pozwala na samodzielne dotarcie do punktu szcze-
pień lub są chorymi leżącymi. W przypadku takich osób 
można zgłosić potrzebę szczepienia w domu w swojej 
przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. Może to 
zrobić np. opiekun osoby chorej. Lekarz lub pielęgniar-
ka z przychodni ocenią, czy pacjent kwalifikuje się do 
szczepienia w domu i poda numer kontaktowy. Następ-
nie należy skontaktować się z Bielskim Pogotowiem 
Ratunkowym, aby ustalić dogodny termin szczepienia.             

Kolejne miejsca covidowe
Oddział Okulistyczny Szpitala Wojewódzkiego 

przystosowany został wyłącznie do hospitalizacji cho-
rych na Covid-19. Dla pacjentów przygotowano 12 
miejsc. 

Obecnie Szpital Wojewódzki dysponuje w sumie 
186 łóżkami tlenowymi dla osób zakażonych koronawi-
rusem, w tym dla pacjentów, którzy wymagają respira-
toterapii, przygotowano 17 miejsc na Oddziale Aneste-

zjologii i Intensywnej Terapii. Dodatkowo 8 łóżek dla pa-
cjentek chorych na Covid 19 przygotowano na oddziale 
ginekologiczno-położniczym, w ramach trzeciego po-
ziomu zabezpieczenia szpitalnego.   

         oprac. ek, JacK 
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Zofia Brożek urodziła się we Lwowie  
3 kwietnia 1921 r. Z okazji jubileuszu 100-lecia 
urodzin samorząd Bielska-Białej przesłał jubi-
latce życzenia.

Pani Zofia była jedyną córką Marii i Fer-
dynanda Zborowskich. Uczyła się w szkole ur-
szulanek, maturę zdała w 1939 r. Dalszą jej na-
ukę przerwał wybuch II wojny światowej. Trud-
ne czasy okupacji zmusiły ją do podjęcia pra-
cy w przedsiębiorstwie handlowym we Lwowie. 
Wtedy też wyszła za mąż za Erwina Brożka.

Z ukochanego Lwowa w 1945 r. państwo 
Brożkowie zostali przymusowo wysiedleni wraz 
z 2-letnim synem i rodzicami, zostawiając nowo 
wybudowany dom i cały majątek. Zamieszkali 
w Bielsku, rodzinnym mieście męża.

Pani Zofia podjęła przerwaną naukę, stu-
diując w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Ka-
towicach; dyplom z wynikiem bardzo dobrym 
otrzymała w Wyższej Szkole Ekonomicznej 
w Krakowie.

Pokochała Bielsko-Białą, żyjąc i pracując 
bardzo aktywnie. Tu urodziła drugiego syna.

Pracowała w Technikum oraz Liceum 
Handlowym i Ekonomicznym w Bielsku-Białej. 
Kierowała Zaocznym Technikum Kolejowym 
w Bielsku-Białej. Współpracowała z Minister-
stwem Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. Ak-
tywnie działała w Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego. Była przewodniczącą i prezesem szkol-
nych organizacji ZNP.

Za pracę zawodową i społeczną Zo-
fia Brożek otrzymała wiele odznaczeń: Złoty 
Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę ZNP, Złotą Od-
znakę – Zasłużony Pracownik Handlu, Nagro-
dę Ministra Oświaty i Wychowania.

Państwo Brożkowie w małżeństwie prze-
żyli 75 lat, obchodzili wspólnie Brylantowe Go-
dy. Jubilatka ma dwie wnuczki i trzy prawnucz-
ki. Jest zawsze radosna, towarzyska i niezwy-
kle żywotna. Jako rodowita lwowianka z nostal-
gią wspomina swoje młodzieńcze lata.      JacK

książnica wyRóżniona
Za działania popularyzujące książki i czy-

telnictwo wyróżniona została w ogólnopolskim 
konkursie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol-
skich Mistrz Promocji Czytelnictwa Książnica 
Beskidzka.

W ubiegłym roku, mimo obostrzeń zwią-
zanych z pandemią, książnica zorganizowała 
ponad 1100 różnorodnych spotkań o charakte-
rze kulturalno-edukacyjnym, w których uczest-
niczyło prawie 60.000 osób. Część wydarzeń 
odbyła się stacjonarnie, część on-line. Przed-
sięwzięcia były adresowane do wszystkich 
grup wiekowych.

Odbyły się m.in. spotkania autorskie z An-
na Dymną, Marcinem Kydryńskim czy Elżbietą 
Dzikowską. W ramach propozycji on-line zna-
lazło się natomiast m.in. spotkanie autorskie 
z Mariuszem Szczygłem i promocja jego książ-
ki Osobisty przewodnik po Pradze. W książni-
cy odbyły się też spotkania z lokalnymi litera-
tami m.in. z Juliuszem Wątrobą, czy promocja 
książki Macieja Bujakowskiego Kalendarium 
Bielska-Białej 1956-1989.

W obszarze działania placówki są też 
projekty adresowane do osób niepełnospraw-
nych – spotkania biblioteczne, obsługa czytel-
nika w szpitalach czy domach opieki seniorów. 
Bibliotekarze prowadzą również zajęcia dla se-
niorów z zakresu podstawowej obsługi kompu-
tera, poczty elektronicznej oraz umiejętności 
poruszania się po internecie. W dedykowanej 
do obsługi osób z niepełnosprawnościami Fi-
lii Integracyjnej na Osiedlu Grunwaldzkim pla-
cówka zrealizowała dofinansowany ze środków 
Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskie-
go w Bielsku-Białej projekt Biblioteka przyjazna 
dzieciom ze spektrum autyzmu. W filii udostęp-
niane są dla czytelników z dysfunkcją wzro-
ku specjalistyczne urządzenia do odtwarzania 
książek mówionych Czytak+. Książnica uży-
cza 20 własnych urządzeń i 8 udostępnionych 
przez Fundację LARIX.

Warto dodać, że większość tych dzia-
łań Książnicy Beskidzkiej była finansowana ze 
środków pochodzących z grantów zewnętrz-
nych – z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Na-
rodowego i Sportu czy też została zrealizowa-
na bezkosztowo.                                    oprac. ek
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30 TYSIĘCY WIOSENNYCH KWIATÓW
– dokończenie ze str. 1

Na placu Żwirki i Wigury już niebawem, wszystko zależy oczywi-
ście od pogody, oko przechodniów cieszyć będzie prostokątny dywan 
tulipanów. Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Biel-
sku-Białej nasadził przy drzewach od strony ulicy 3 Maja dużą liczbę 
cebulek tych kwiatów.

 – Jestem przekonany, że będzie to pięknie, kolorowo wygląda-
ło – mówi naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej Wiesław Maj. – Tulipany już się tam pojawiły, rosną, 
wystarczy kilka dni ciepła – dodaje naczelnik.

Drugim nowym miejscem, które zyska w tym roku wyjątkową 
kwiatową oprawę, jest rondo obok kościoła Opatrzności Bożej, gdzie 
nasadzone zostały duże ilości czosnku ozdobnego. Kwitnące fioleto-
we kulki kwiatów czosnku dopełnią tylko bardzo malowniczego krajo-
brazu bielskiego kościoła na tle gór.

 – Postanowiliśmy to rondo trochę ożywić. Mam nadzieję, że bę-
dzie to zauważone – mówi W. Maj.

Tulipany, których morze zalewa Bielsko-Białą wiosną każdego 
roku, rozkwitną również i tej wiosny przy Ratuszu, zamku Sułkow-
skich, Teatrze Polskim czy koło stacji kolejowej Bielsko-Biała Główna. 
W całym mieście będzie to w sumie ponad 30.000 kwiatów.

 – Myślę, że jak to wszystko zakwitnie, nasze piękne miasto bę-
dzie jeszcze piękniejsze – podsumowuje naczelnik.

Wraz z nadejściem cieplejszej aury bielszczanie zobaczą rów-
nież efekty wysiania w ubiegłym roku kolejnych łąk kwietnych – w Ka-
mienicy, na Złotych Łanach czy na skrzyżowaniu ulic przy Gemini, 
gdzie będą dwie kwietne łąki. Wraz z łąką przy ulicy Żywieckie Przed-
mieście daje to już pięć takich naturalnych przestrzeni. 

Teraz pozostaje jedynie czekać na lepszą pogodę. Zima, ma-
my nadzieję, juz nie wróci. Jeśli wreszcie zza chmur wyjdzie słońce, 
niedługo będziemy już mogli zobaczyć pierwsze efekty wiosennego 
ukwiecenia miasta.

Emilia Klejmont

senioRzy piszą życzenia  
dla dzieci

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego zachęca wszyst-
kich seniorów Bielska-Białej do napisania listu lub kartki z życzeniami 
dla dzieci i młodzieży naszego miasta z okazji nadchodzącego Dnia 
Dziecka.

Budowanie relacji międzyludzkich, także międzypokoleniowych, 
jest  niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. 
Akcja pisania życzeń może posłużyć temu celowi.

Organizatorzy akcji przekonują: Może macie przemyślenia, ra-
dy czy spostrzeżenia, które warto przekazać młodszym pokoleniom 
przy okazji tego święta. Jako osoby z życiową wiedzą i doświadcze-
niem, a jednocześnie wewnętrznym spokojem i dystansem, w niedo-
ścigniony sposób potraficie nazywać świat i rzeczywistość. Zajrzyjcie 
do swych serc i umysłów, przelejcie słowa na papier, przy okazji może-
cie także do życzeń dołączyć własnoręcznie wykonane kartki.

Korespondencję na Dzień Dziecka można przekazać do Wy-
działu Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. 
Ratuszowym 6 – do skrzynki na korespondencję lub specjalnego po-
jemnika, natomiast osobiście – jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu 
terminu pod numerem telefonu 33 4971492, w terminie do 28 maja br.

Wszystkie nadesłane listy i kartki z życzeniami zostaną przeka-
zane do dzieci i młodzieży w naszym mieście za pośrednictwem Ze-
społu Placówek dla Dzieci i Młodzieży PARASOL, Zespołu Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych, a także za pośrednictwem bielskich 
przedszkoli i szkół podstawowych.                                                          q
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Rozpoczęła się rozbudowa skrzy-
żowania ulic Czerwonej i Niepodległości 
w Bielsku-Białej. Przedsięwzięcie pole-
ga na poszerzeniu jezdni ul. Czerwonej 
o dodatkowy pas ułatwiający prawoskręt 
w ul. Niepodległości.

W ramach realizowanego już za-
dania drogowcy rozbudują także chod-
nik w ciągu ul. Czerwonej i wybudują 
jego odwodnienie. Przebudowana zo-
stanie również kolidująca z nowym ukła-
dem drogowym infrastruktura wodocią-
gowa i teletechniczna, a także stworzo-
ne nowe oświetlenie uliczne. W związ-
ku ze zmianami na wlocie ul. Czerwonej 
zaplanowano też przebudowę istniejącej 
sygnalizacji świetlnej.

 – Rozbudowa skrzyżowania po-
prawi płynność ruchu samochodowe-
go w tym miejscu, ale także jest częścią 
przygotowań do poprowadzenia tędy 

Wyjściowa wysokość opłat za 
dzierżawę modułów (od 27,4 m² do 58,7 
m²) jest analogiczna do wysokości opłat 
za zajęcie pasa drogowego. Ostatecz-
na cena dzierżawy wynika jednak z li-
cytacji.

Do przetargu zgłosiło się mniej 
oferentów, niż miasto zaoferowało mo-
dułów do wynajęcia. Miejsc jest 13, 
uczestników przetargu było dziewię-
ciu; być może dlatego konkurencja była 
na tyle stonowana, że kwoty wyjściowe 
wzrosły najczęściej o jedno tzw. postą-
pienie, czyli w tym wypadku o 50 zł. Wy-
licytowane miesięczne stawki dzierżawy 
mieszczą się w granicach od 1.250 zł za 
moduł o powierzchni 27,4 m² do 2.650 
zł za moduł największy – o powierzch-
ni 58,7 m².

W tym roku regulamin przetargu 
wprowadził kilka istotnych zmian mają-
cych ułatwić funkcjonowanie dzierżaw-
com, szczególnie w sytuacji nieprzewi-
dywalnych skutków trwającej pandemii. 
Najważniejsza z nich dotyczy okresu 
obowiązywania umowy. Zwycięzcy licy-
tacji, podpisując umowę, będą upraw-
nieni do dzierżawy terenu pod ogród-
ki przez okres trzech lat (od 1 kwietnia 
2021 do 30 września 2023 z wyłącze-
niem miesięcy zimowych, wczesnowio-

sennych i późnojesiennych). Do tej pory 
przetarg odbywał się co roku, co umoż-
liwiało częstszą zmianę ceny dzierżawy. 
Ważne również, że w sytuacji przedłu-
żającego się sezonu (np. ciepłej i dłu-
giej jesieni) przedsiębiorcy będą mogli 
na pisemny wniosek dodatkowo wydłu-
żyć okres dzierżawy o kolejne miesiące.

Podobnie jak poprzednio, kwo-
tę dzierżawy podzielono na miesięczne 
raty. Dzięki temu, w sytuacji obowiązy-
wania kolejnych ogólnokrajowych czy 
regionalnych restrykcji przekładających 
się w sposób bezpośredni na zakaz 
handlu, najemcy nie będą zobowiąza-
ni do wnoszenia opłat dzierżawnych za 
ten okres.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego 
nie zostały ujęte w katalogu zwolnień, 
wynikających ze znowelizowanej ustawy 
o szczegółowych rozwiązaniach zwią-
zanych z zapobieganiem Covid-19, jed-
nak, wychodząc naprzeciw postulatom 
bielskich przedsiębiorców, prezydent 
Bielska-Białej – zarządzeniem z grud-
nia ub.r. – obniżył czynsz dzierżawny do 
31 marca br. do wysokości symboliczne-
go 1 zł netto dla przedsiębiorców speł-
niających określone wymagania (m.in. 
udokumentowany spadek przychodów). 
W odpowiedzi na zgłoszoną podczas 

nowy most  
na lipnickiej

Do budowy mostu na ul. Lip-
nickiej przystępuje Miejski Zarząd 
Dróg w Bielsku-Białej. Obiekt po-
wstanie w miejscu istniejącego 
mostu przy Ochotniczej Straży Po-
żarnej Lipnik. Zakres prac obejmie 
rozbiórkę istniejącego oraz budo-
wę nowego obiektu mostowego 
oraz niezbędne roboty regulacyjne 
w korycie potoku.

W miejscu prac kierowcy 
muszą się liczyć z utrudnieniami. 
Wprowadzenie tymczasowej or-
ganizacji ruchu planowane jest od  
8 kwietnia br. od godzin porannych. 
Komunikacja pieszych w rejonie 
obiektu będzie zachowana. 

Utrudnienia potrwają do 31 
lipca br.                                           r

sesji Rady Miejskiej 18 marca interpe-
lację trzech radnych, prezydent nie wy-
kluczył możliwości przedłużenia okresu 
obowiązywania tego wsparcia. Warun-
kiem niezbędnym jest jednak zniesie-
nie obowiązujących obostrzeń, bowiem 
póki co gastronomia wciąż funkcjonuje 
w reżimie zakazującym spożycia potraw 
i napojów na miejscu.

Ostatnią nowością wprowadzoną 
w tym roku do ogródków gastronomicz-
nych na bielskim Rynku jest ich ukwie-
cenie. Po spotkaniu samorządowców 
z przedsiębiorcami prowadzącymi tu 
działalność, prezydent miasta zapro-

ponował rozwiązanie ograniczające ich 
koszty do minimum. W ramach regula-
minu przetargu dzierżawca otrzyma od 
Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzę-
du Miejskiego w Bielsku-Białej specjal-
nie przygotowane donice z kwiatami. 
Przekazanie odbędzie się protokolarnie, 
z wyszczególnieniem liczby roślin oraz 
ich gatunków i odmian. Miasto sfinansu-
je zakup donic i kwiatów oraz ich dostar-
czenie. Do obowiązków dzierżawcy bę-
dzie należała jedynie pielęgnacja roślin 
oraz dbanie o wygląd i porządek powie-
rzonych waz i donic oraz najbliższego 
otoczenia.                              oprac. JacK

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, jak co roku, przeprowadził przetarg na dzierżawę terenu pod tzw. ogródki gastronomiczne na Rynku.  
Do ustnej licytacji stanęło dziewięciu przedsiębiorców. W ogródkach będzie w tym roku więcej żywej zieleni.

w ogRódkach kawiaRnianych więcej kwiatów

objazdu podczas planowanej przebudo-
wy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz 
budowy wiaduktu, po którym przebiega 
ta ulica – informuje dyrektor Miejskiego 
Zarządu Dróg Wojciech Waluś.

Roboty na skrzyżowaniu ulic Czer-
wonej i Niepodległości potrwają do po-
łowy maja br., a ich koszt wyniesie 424 
tys. zł.

oprac. JacK 

pRace na czeRwonej/niepodległości

fot. MZD
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9 kwietnia u zbiegu ulic Mieczysława 
Michałowicza i Aleksandrowickiej 
w Bielsku-Białej stanął kolejny 
sponsorowany przez firmę SUEZ 
pojemnik na plastikowe nakrętki 
w kształcie Fiata 126p. 

Białe auto z pomarańczowymi pasa-
mi na masce jest identyczne jak trzy pozosta-
łe ustawione w różnych lokalizacjach w mieście 
– w Straconce, na Złotych Łanach i na osiedlu 
Karpackim. Każdym z maluchów opiekuje się 
inna, bielska organizacja pożytku publicznego, 
która pieniądze ze sprzedaży nakrętek przezna-
cza na swoje cele statutowe. 

 – Z dzisiejszym maluchem jest trochę ina-
czej – mówi prezes zarządu SUEZ Bielsko-Bia-
ła S.A. Renata Samson. – SUEZ od początku 
do końca będzie opiekować się tym pojemni-
kiem. Już podjęliśmy współpracę z Fundacją 
Pomaluj Mój Świat. To my będziemy odbierać 
nakrętki z tego malucha, będziemy szukać ryn-
ku zbytu, sprzedawać je i przekazywać pienią-
dze na konto fundacji i to na konkretny cel. Ten 
cel ustaliliśmy sobie podczas naszego spotka-
nia. Zakładamy, że środki ze sprzedaży nakrę-
tek z jednego wypełnionego malucha będą wy-
starczające do pokrycia kosztów jednej godziny 
w komorze hiperbarycznej. A jeżeli zabraknie 
jakiejś kwoty na godzinę terapii, to jako SUEZ 
dołożymy brakujące pieniądze. W każdym razie 
idea jest taka – jeden maluch – jedna godzina – 
tłumaczy prezes zarządu SUEZ-u. 

Fundacja Pomaluj Mój Świat, o której mo-
wa, opiekuje się dziećmi niepełnosprawnymi, 
bez specjalnego wskazania. Obecnie pod sta-
łą opieką organizacji jest dwadzieścioro ośmio-
ro potrzebujących.  

Jedną ze stosowanych przez fundację te-
rapii jest leczenie w medycznej komorze hiper-
barycznej. 

– Tlen pod wysokim ciśnieniem o wiele le-
piej przenika do tkanek i do komórek, początku-
jąc tym samym system naprawczy organizmu. 
Krew zaczyna szybciej krążyć, wzrasta proces 
produkcji komórek macierzystych, zaczyna się 
ulepszanie naszego ciała i leczenie wszystkich 
dysfunkcji. Wszystko zależy też od tego, na jaką 
chorobę chcemy zadziałać – mówi prezes Fun-
dacji Pomaluj Mój Świat Dagmara Walczak

Terapia w medycznej komorze hiperba-
rycznej jest dosyć droga. Żeby miała sens, np. 
dziecko ze spektrum autyzmu powinno skorzy-
stać z 20 godzin zabiegów wykonywanych co-
dziennie i po miesiącu przerwy powtórzyć taki 
20-godzinny seans. 

Wachlarz zastosowań komory hiperba-
rycznej jest bardzo szeroki. Najbardziej spekta-
kularne efekty – czyli te widoczne gołym okiem 
– zastosowanie komory daje w przypadku le-
czenia stopy cukrzycowej, trudno gojących się 
ran i różnych stanów poudarowych. Leczenie 
tlenem daje też świetne efekty u dzieci z au-
tyzmem, porażeniem mózgowym i zespołem 
Aspergera, sportowców i seniorów, działa prze-
ciwstarzeniowo, pomaga na migrenę. 

Maluch u zbiegu ulic Mieczysława Micha-
łowicza i Aleksandrowickiej jest czwartym, któ-
rego sponsorem jest firma SUEZ Bielsko-Biała 
S.A. O ustawienie go właśnie w tym miejscu za-
biegały wspólnie dwie rady osiedlowe – Rada 
Osiedla Południe i Rada Osiedla Słoneczne. 

 – Świadczy to o tym, że maluch będzie 
obsługiwał dość dużą liczbę mieszkańców. 
Serdecznie zachęcam do zbierania nakrętek 
i wrzucania ich do naszych pojemników – to nie 
tylko ekologia, ale też szczytny cel – mówi na-
czelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej Wiesław Maj. – Na-
dal myślimy i pracujemy nad kolejnymi pojemni-
kami na nakrętki – m.in. w kształcie tramwaju, 
który stanie w rejonie starej zajezdni tramwajo-

jeden maluch to jedna godzina teRapii

wej w Olszówce. Kolejną lokalizacją będzie Wa-
pienica. Wszystko zależy od pozyskania sponso-
rów – dodaje naczelnik. 

W przyszłym tygodniu na osiedlu Wojska 
Polskiego stanie ostatni z maluchów – tym razem 
w kolorze pomarańczowym. 

Pojemniki przeznaczone są na wszelkie pla-
stikowe nakrętki, bez względu na kształt czy kolor. 
Mogą to więc być nakrętki np. po napojach, kawie, 
mleku czy jogurtach. Do maluchów można wrzu-
cać również nakrętki po chemii gospodarczej, po 
płynach do zmywania, szamponach i płynach do 
płukania. Ważne, by nie dorzucać do nakrętek in-
nych przedmiotów, a jeśli mają one np. tekturowe 
uszczelki – trzeba je usunąć przed wyrzuceniem.

Emilia Klejmont
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konkuRs  
muzyczna kaRuzela
Do 4 maja Dom Kultury 
w Komorowicach czeka na zgłoszenia 
uczestników I Przeglądu Wokalnego 
Muzyczna karuzela prezentującego 
dorobek artystyczny najsłynniejszej 
śpiewającej bielszczanki – Marii 
Koterbskiej.

Wszyscy znają piosenki Parasolki, Brzy-
dula i rudzielec czy też Serduszko puka w ryt-
mie cha-cha. Ich wykonawczyni Maria Koterb-
ska – wielka dama polskiej muzyki, przez całe 
życie związana z swoim rodzinnym miastem 
Bielskiem-Białą – odeszła 18 stycznia 2021 r. 
Została zapamiętana jako wybitna wokalistka, 
pierwsza w Polsce śpiewająca swingujące pio-
senki, osoba wpisana do Księgi zasłużonych 
dla Bielska-Białej i bardzo miła pani aktywnie 
uczestnicząca w życiu miasta. 

Po odejściu artystki pojawiło się wiele po-
mysłów na uczczenie tej znaczącej dla miasta 
i polskiej muzyki postaci. Jeden z pomysłów 
już zrealizowano – Rada Miejska Bielska-Białej 
nadała imię Marii Koterbskiej Bielskiemu Cen-
trum Kultury. Kolejnym jest konkurs przygotowy-
wany przez Dom Kultury w Komorowicach.

I Przegląd Wokalny Muzyczna karuze-
la adresowany jest do dzieci, młodzieży i doro-
słych, amatorów, solistów oraz duetów. Jego or-
ganizatorzy chcą promować miasto oraz postać 
i dorobek Marii Koterbskiej, artystki pochodzą-

cej z tego miasta i tworzącej w Bielsku-Białej. 
Konkurs jest świetną okazją do prezentacji ta-
lentów młodych artystów, rozwijania ich umiejęt-
ności wokalnych, ale także wymiany pomysłów 
i doświadczeń w śpiewaczym świecie dzieci  
i  młodzieży.

Regulamin i karta zgłoszenia do konkur-
su Muzyczna karuzela znajdują się na stronie 
internetowej www.mdk.bielsko.pl/dkkomorowi-
ce.Zgłoszenia przyjmowane są do 4 maja, licz-
ba miejsc jest ograniczona. Koncert laureatów 
uczestników I Przeglądu Wokalnego Muzycz-
na karuzela odbędzie się 14 maja o godz. 17.00 
w Domu Kultury w Komorowicach.    

 oprac. wag

odszedł ks. pRałat jan sopicki
14 kwietnia zmarł ksiądz prałat Jan Sopicki, długoletni pro-

boszcz parafii pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Bielsku-Bia-
łej. Po przejściu na emeryturę mieszkał w bielskim Domu Księży 
Emerytów. 

W ubiegłym roku, w wieku 83 lat ks. Jan Sopicki świętował 
60-lecie kapłaństwa. Był jednym z pierwszych kapłanów wyświę-
conych przez biskupa krakowskiego Karola Wojtyłę.

Ksiądz prałat Jan Sopicki pracował w parafiach w – Cięż-
kowicach koło Jaworzna, Kozach, Brzeszczach, Rabce, Oświę-
cimiu. W latach 1973-1992 był proboszczem parafii św. Jana 
Chrzciciela w bielskich Komorowicach. W Bielsku-Białej najbar-
dziej znany był z posługi w parafii Opatrzności Bożej, której był 
proboszczem od 1992 do 2011 roku. Wiele razy ks. J. Sopicki 
uczestniczył w spotkaniach par obchodzących 50-lecie małżeń-
stwa organizowanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bielsku-
-Białej, które relacjonowaliśmy na łamach MS.                             r

W Bielsku-Białej powstał hip-hopowy 
utwór promujący ideę zbierania 
plastikowych nakrętek. – Zachęcam 
wszystkich do pomagania, trzeba tylko 
mieć chęć do odkręcania – śpiewa 
w niej bielszczanin Patryk Świerkot.

Utwór wraz z teledyskiem od kilku dni 
można obejrzeć na kanale YouTube i na fanpa-
ge’u SUEZ Bielsko-Biała S.A., który jest spon-
sorem maluchów – pojemników. Piosenkę za-
śpiewał i wziął udział w teledysku Patryk Świer-
kot, tekst napisał Łukasz Szymalski, a muzykę 
Jasper Truong Van. Produkcją muzyki i filmu 
zajęło się NOWE Studio, a Wojtek Żółty nagra-
niem wokalu i miksem.

Utwór promuje ustawionego ostatnio na 
osiedlu Słonecznym u zbiegu ulic Mieczysława 
Michałowicza i Aleksandrowickiej białego malu-
cha z numerem 5 – kolejny taki pojemnik służą-
cy do zbiórki plastikowych nakrętek w Bielsku-
-Białej.

Jak czytamy na profilu facebookowym SU-
EZ Bielsko-Biała S.A.: Pracownicy SUEZ BIEL-

SKO-BIAŁA lubią pomagać. Tym razem zaan-
gażowaliśmy się w akcję zbierania nakrętek dla 
podopiecznych Fundacji Pomaluj Mój Świat na 
rehabilitacje w komorze hiperbarycznej. Pamię-
tajcie! Zbierając nakrętki, dbacie nie tylko o śro-
dowisko, ale również pomagacie innym.

I to właśnie SUEZ Bielsko-Biała S.A. jest 
sponsorem wszystkich maluchów – pojemników 
ustawionych w Bielsku-Białej. Wraz z Fundacją 
Pomaluj Mój Świat opiekuje się maluchem na 
osiedlu Słonecznym. Firma będzie odbierać na-
krętki z pojemnika, szukać rynku zbytu, sprze-
dawać je i przekazywać pieniądze na konto fun-
dacji na konkretny cel. Ten cel to pokrycie poby-
tu w komorze hiperbarycznej – jeden maluch to 
jedna godzina terapii.

Fundacja Pomaluj Mój Świat opiekuje się 
dziećmi niepełnosprawnymi, bez specjalnego 
wskazania. Obecnie pod stałą opieką organiza-
cji jest dwadzieścioro ośmioro potrzebujących. 
Jedną z terapii stosowanych przez fundację jest 
właśnie leczenie w medycznej komorze hiper-
barycznej.

Emilia Klejmont

piosenka o maluchu, nakRętkach i pomaganiu

Maluch numer 5 jest już zaparkowany,
dla Pomaluj Mój Świat nakrętki zbieramy.
By każdy maluch był godziną w hiperbarycznej komorze,
to SUEZ tą kwotę podwoić pomoże!

Bielsko-Biała dziś jest znowu w centrum świata
bo wszyscy patrzą na małego Fiata.
By pomóc wystarczy, że nakrętki się zbiera,
mieszkańcom na Słonecznym serca otwiera.
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Do 16 maja trwa nabór wniosków do 
III edycji Marszałkowskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Tym razem pieniądze 
podzielone są na dwie pule: EKO oraz 
REGIO. 

Mieszkańcy województwa śląskiego, po-
dobnie jak w poprzednich edycjach MBO, ma-
ją do dyspozycji 10 mln zł – 5 mln zł na projekty 
z puli EKO i tyle samo na projekty z puli REGIO.

 – Przyjmując Strategię Rozwoju Woje-
wództwa Śląskiego Zielone Śląskie 2030, na-
kreśliliśmy kierunek, do którego zmierzamy. 
Projekty ekologiczne i przedsięwzięcia wpływa-
jące na poprawę środowiska naturalnego będą 
priorytetowe. Kolejna edycja Marszałkowskiego 
Budżetu Obywatelskiego wpisuje się w te dzia-
łania. Pulę 10 mln zł podzieliliśmy na pół. Mocny 
akcent stawiamy na wspieranie projektów słu-
żących ekologii – informuje marszałek Jakub 
Chełstowski.

W ramach puli EKO mogą być zgłaszane 
zadania spełniające łącznie trzy warunki: mają 
dominujący charakter ekologiczny, wpływają na 
poprawę środowiska naturalnego i służą rozwo-
jowi całego województwa.

W ramach puli REGIO mieszkańcy będą 
mogli zgłaszać zadania o różnym charakterze, 

mieszczące się w granicach zadań własnych 
województwa. Bez zmian pozostaje podział 
oraz liczba grup powiatów.

Pieniądze dla poszczególnych podregio-
nów zostały podzielone i według dokumentu 
dla podregionu nr 1 – powiatów: bielskiego, cie-
szyńskiego i żywieckiego oraz miasta na pra-
wach powiatu Bielsko-Biała przeznaczono 15 
procent, czyli 750.000 zł.

Szacunkowa wartość zadań zgłaszanych 
przez mieszkańców województwa w przypadku 
zadań w puli EKO nie będzie mogła być niższa 
niż 100.000 zł, ale nie wyższa niż 25 proc. środ-
ków z tej puli. W przypadku zadań w puli REGIO 
nie będzie mogła być niższa niż 20.000 zł, ale 
nie wyższa niż 50 proc. dostępnych w tej puli 
środków dla danego podregionu.

Aby zgłosić zadanie, należy wypełnić for-
mularz za pomocą generatora eBO. Następnie 
wydrukowany i podpisany dokument dostar-
czyć – pocztą, osobiście lub za pośrednictwem 
Elektronicznej Skrzynki Podawczej – do Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Śląskie-
go lub jednostki zamiejscowej w Bielsku-Białej 
wraz z listą poparcia oraz, w przypadku zadań 
inwestycyjnych lub infrastrukturalnych, orygina-
łem zgody władającego obiektem lub terenem 
na realizację zadania.                               oprac. ek

podziel się książką
Wspaniała inicjatywa maturzystek z Liceum Katolickiego Towa-

rzystwa Kulturalnego w Bielsku-Białej. Lena Galocz, Marta Orawiec 
i Justyna Pyszka wymyśliły i realizują projekt społeczny Podziel się 
książką! Celem inicjatywy jest zbiórka używanych książek oraz prze-
kazanie ich do domów dziecka oraz domów spokojnej starości. Pro-
jekt może wesprzeć każdy. Oficjalny punkt zbiórki książek znajduje 
się przy sklepie Społem w DH Klimczok przy ul. Cyniarskiej 11.  

Domom dziecka czy domom spokojnej starości, po  zakupie je-
dzenia czy opłaceniu rachunków, często brakuje funduszy na dobra 
dodatkowe, takie jak książki. A czytanie daje wiele korzyści: rozwija 
wyobraźnię i kreatywność, pozwala się zrelaksować i zwiększa moż-
liwości intelektualne.

Maturzystyki z KTK realizują projekt Podziel się książką!  w ra-
mach olimpiady Zwolnieni z teorii.                                               oprac. ek

Do literackiej podróży w czasie zaprasza dzieci 
i młodzież Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz, zachęcając 
do podzielenia się rodzinnymi historiami lub stworzenia 
fikcyjnych opowieści i legend z naszym miastem w tle. 

Na uczestników 2. konkursu literackiego Pewnego razu w Biel-
sku-Białej... czekają atrakcyjne nagrody. Uczestnicy mogą zgłaszać 
swój udział w nim do 28 maja. Regulamin i karta zgłoszenia dostęp-
ne są na stronie: www.mdk.bielsko.pl/dkkubiszowka. 

 Nasze miasto jest wyjątkowo piękne i ma niezwykłą historię. 
Chcielibyśmy, abyście jego zabytki i ważne kulturowo miejsca oży-
wili mocą swojej wyobraźni. Co tu się kiedyś zdarzyło lub mogło się 
wydarzyć? Jakie przygody przeżywali, mieszkający tu ludzie kilkaset 
lub kilkadziesiąt lat temu? Zapraszamy was do wymyślenia opowia-
dań lub legend, które toczą się w naszym mieście i które przeniosą 
nas w czasie. (...) Praca może opisywać prawdziwe historie i wspo-
mnienia lub zawierać wątki fikcyjne, a nawet fantastyczne – zachęca 
Kubiszówka. – Zapytajcie też swoich dziadków o historie waszych 
rodzin z dawnych czasów. Mogą posłużyć na materiał pasjonują-
cych opowieści. W co się bawili, gdy sami byli dziećmi, jakie przygo-
dy przeżywali, jak wyglądało wtedy nasze miasto? 

Konkurs Pewnego razu w Bielsku-Białej... jest organizowany 
w dwóch kategoriach wiekowych – dla dzieci w wieku 7-12 lat i mło-
dzieży 13-18 lat. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 11 czerwca 
2021 r., natomiast uroczyste wręczenie nagród – jesienią tego roku. 

oprac. wag 

pewnego Razu w bielsku-białej

Prezydent Jarosław Klimaszewski zdecy-
dował o zmianie niektórych terminów harmono-
gramu Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej 
na 2022 rok. Termin składania projektów wydłu-
żono do 14 maja br.

Zmiany wynikają oczywiście z sytuacji 
pandemicznej, a obejmują przede wszystkim 
wydłużenie terminu składania przez mieszkań-
ców formularzy z propozycjami projektów oraz 
wydłużenie terminu głosowania na pozytywnie 
zaopiniowane projekty.

Składanie przez mieszkańców formularzy 

z projektami – do 14 maja 2021 r.
Ocena formalna projektów złożonych do 

BOBB na 2022 rok – do 20 maja 2021 r.
Opiniowanie projektów przez właściwe 

Rady Osiedli – do 18 czerwca 2021 r.
Ocena merytoryczna projektów, w tym co 

do zgodności z prawem i wykonalności tech-
nicznej – do 30 czerwca 2021 r.

Głosowanie mieszkańców na pozytywnie 
zweryfikowane projekty – od 23 września do 9 
października 2021 r. (włącznie).

Szczegóły na www.obywatelskibb.pl

składanie pRojektów do bobb do 14 maja



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 8/476  23.04.202112ms.bielsko-biala.pl

Ratusz ogłasza

spRzedaż
Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 
ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaję do pu-
blicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych, przezna-
czonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz na-
jemców ze względu na przysługujące im prawo pierwszeństwa 
nabycia lokalu i udziału w gruncie, zgodnie z zarządzeniami pre-
zydenta miasta
1. nr ON.0050.1496.2020.NR z 1 grudnia 2020 r. – ul. Towarzy-
stwa Szkoły Ludowej 20, lokal mieszkalny nr 5, obręb Bia-
ła Miasto
ozn.: udział 103/1000 części w dz.129/3, KW BB1B/00042171/2
powierzchnia: 60,96 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: w SUiKZP – MW
cena lokalu: 298.704,00 zł, udział w gruncie: 7.785,00 zł
cena obowiązuje do ...., 70 proc. bonifikaty
2. nr ON.0050.1685.2021.NR z 16 lutego 2021 r. – ul. Piastow-
ska 42, lokal mieszkalny nr 19, obręb Górne Przedmieście
oznaczenie: udział 18/1000 części w dz. 1243, 772/127, KW 
BB1B/00048650/6, powierzchnia lokalu: 33,20 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: w SUiKZP – MW
cena lokalu: 156.040,00 zł, udział w gruncie: 10.335,00 zł
cena obowiązuje do 29 kwietnia 2021 r., 70 proc. bonifikaty
3. nr ON.0050.1686.2021.NR z 16 lutego 2021 r. – ul. Braci Gie-
rymskich 13, lokal mieszkalny nr 28, obręb Aleksandrowice
oznaczenie: udział 17/1000 części w dz. 715/91, 715/122, 1214, 
KW BB1B/00040066/9, powierzchnia lokalu: 52,01 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: w SUiKZP – MW
cena lokalu: 244.447,00 zł, udział w gruncie: 21.138,00 zł
cena obowiązuje do 29 kwietnia 2021 r., 60 proc. bonifikaty
4. nr ON.0050.1687.2021.NR z 16 lutego 2021 r. – ul. Warszaw-
ska 3 lokal mieszkalny nr 8 obręb Dolne Przedmieście 14
oznaczenie: udział 81/1000 części w dz. 36/6, 37/2, KW 
BB1B/00009303/4 – grunt, KW BB1B/00103454/6 – lokal
powierzchnia lokalu: 128,73 m2, piwnica: 5,90 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: w SUiKZP – S
cena lokalu: 527.793,00 zł, udział w gruncie: 17.624,00 zł
cena obowiązuje do 20 kwietnia 2021 r., 70 proc. bonifikaty
5. nr ON.0050.1688.2021.NR z 16 lutego 2021 r. – ul. Zwierzy-
niecka 14 lokal mieszkalny nr 30 obręb Wapienica
oznaczenie: udział 98/10000 części w dz.91/22, 91/65, KW 
BB1B/00046060/9, powierzchnia lokalu: 51,92 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: w SUiKZP – MW
cena lokalu: 244.024,00 zł, udział w gruncie: 10.911,00 zł
cena obowiązuje do 29 kwietnia 2021 r., 70 proc. bonifikaty
6. nr ON.0050.1689.2021.NR z 16 lutego 2021 r. – ul. Emila Ze-
gadłowicza 9, lokal mieszkalny nr 11, obręb Aleksandrowice
oznaczenie: udział 23/1000 części w dz. 1218, KW 
BB1B/00057690/4, powierzchnia lokalu: 36,49 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: w SUiKZP – MW
cena lokalu: 175.152,00 zł, udział w gruncie: 5.073,00 zł
cena obowiązuje do 29 kwietnia 2021 r., 60 proc. bonifikaty
7. nr ON.0050.1690.2021.NR z 16 lutego 2021 r. – ul. Radosna 2 
lokal mieszkalny nr 31 obręb Lipnik
ozn.: udział 15/1000 części w dz. 6330 KW BB1B/00040682/3
powierzchnia lokalu: 34,24 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: w SUiKZP – MW
cena lokalu: 160.928,00 zł, udział w gruncie: 4.691,00 zł
cena obowiązuje do 20 kwietnia 2021 r., 60 proc. bonifikaty
8. nr ON.0050.1691.2021.NR z 16 lutego 2021 r. – ul. Ignacego 
Krasickiego 16, lokal mieszkalny nr 36, obręb Lipnik
ozn.: udział 18/1000 części w dz. 6376, KW BB1B/00045250/1

powierzchnia lokalu: 46,93 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: w SUiKZP – MW
cena lokalu: 229.957,00 zł, udział w gruncie: 5.963,00 zł
cena obowiązuje do 29 kwietnia 2021 r., 70 proc. bonifikaty
9. nr ON.0050.1692.2021.NR z 16 lutego 2021 r. – ul. Kasztano-
wa 2, lokal mieszkalny nr 3, obręb Aleksandrowice
ozn.: udział 181/1000 części w dz. 1216, KW BB1B/00039370/3
powierzchnia lokalu: 50,80 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: w SUiKZP – MW
cena lokalu: 243.840,00 zł, udział w gruncie: 12.272,00 zł
cena obowiązuje do 29 kwietnia 2021 r., 60 proc. bonifikaty
10. nr ON.0050.1694.2021.NR z 16 lutego 2021 r. – ul. Lwow-
ska 18a, lokal mieszkalny nr 19, obręb Lipnik
ozn.: udział 47/1000 części w dz. 4294/3, BB1B/00023734/8
powierzchnia lokalu: 51,74 m2, piwnica 4,77 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: w SUiKZP – MW
cena lokalu: 253.526,00 zł, udział w gruncie: 29.748,00 zł
cena obowiązuje do 29 kwietnia 2021 r., 60 proc. bonifikaty
11. nr ON.0050.1695.2021.NR z 16 lutego 2021 r. – ul. Wita 
Stwosza 25, lokal mieszkalny nr 2, obręb Górne Przedmieście
ozn.: udział 30/1000 części w dz. 1252, KW BB1B/00049276/7
powierzchnia lokalu: 53,19 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: w SUiKZP – MW
cena lokalu: 249.993,00 zł, udział w gruncie: 7.764,00 zł
cena obowiązuje do 29 kwietnia 2021 r., 70 proc. bonifikaty
12. nr ON.0050.1698.2021.NR z 16 lutego 2021 r. – ul. Jesiono-
wa 15 lokal mieszkalny nr 2 obręb Aleksandrowice
ozn.: udział 10/1000 części w dz. 1205 KWw BB1B/00044801/2
powierzchnia lokalu: 35,58 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: w SUiKZP – MW
cena lokalu: 167.226,00 zł, udział w gruncie: 2.667,00 zł
cena obowiązuje do 29 kwietnia 2021 r., 50 proc. bonifikaty
13. nr ON.0050.1699.2021.NR z 16 lutego 2021 r. – ul. Towarzy-
stwa Szkoły Ludowej 19, lokal mieszkalny nr 7, obręb Lipnik
ozn.: udział 95/1000 części w dz. 6349, KW BB1B/00043778/4
powierzchnia lokalu: 74,18 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: w SUiKZP – S
cena lokalu: 304.138,00 zł, udział w gruncie: 12.275,00 zł
cena obowiązuje do 29 kwietnia 2021 r., 70 proc. bonifikaty
14. nr ON.0050.1803.2021.NR z 1 kwietnia 2021 r. – ul. Jesio-
nowa 21/34 obręb Aleksandrowice
ozn.: udział 9/1000 części w dz. 1222 KW BB1B/00056753/7
powierzchnia: 33,99 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: w SUiKZP – MW
cena lokalu: 159.753,00 zł, udział w gruncie: 4.185,00 zł
cena obowiązuje do...., 70 proc. bonifikaty
Ww. lokale zostaną sprzedane na rzecz najemców wraz z udzia-
łem w gruncie z zastosowaniem bonifikat, zgodnie z uchwałą nr 
XL/794/2018 Rady Miejskiej z 17 kwietnia 2018 r. 

Na podstawie art. 11, 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 
37 ust. 2 pkt 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) podaję 
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnej, prze-
znaczonej zgodnie z uchwałą NR XX/488/2020 Rady Miejskiej 
z 23 czerwca 2020 r. – do sprzedaży bezprzetargowej – z prze-
znaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania lokalu 
mieszkalnego nr 4.
położenie: ul. Maksyma Gorkiego 26 obręb Lipnik – udział 
w nieruchomości stanowiący pomieszczenie wc o pow. 1,44 m2

oznaczenie: dz. 6690, dz 205/29, KW BB1B/00003074/7
powierzchnia działki: 740 m2

działka zabudowana budynkiem o funkcji mieszkalnej
cena nieruchomości: 6.629,00 zł

cena obowiązuje do 21 maja 2021 r.
Sprzedaż nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem 
VAT.
Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo w na-
byciu ww. nieruchomości za podanąe wyżej ceny, jeżeli złożą 
wnioski w terminie 42 dni od daty wywieszenia niniejszego wy-
kazu. Byli właściciele lub ich spadkobiercy, w przypadku skorzy-
stania z przysługującego im prawa, będą zobowiązani do zwro-
tu kosztów poniesionych przez gminę związanych z przygotowa-
niem tych nieruchomości do zbycia.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości Urzę-
du Miejskiego w Bielsku-Białej.

Na podstawie art. 11, 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 
37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaję 
do publicznej wiadomości informację o nieruchomości gminnej, 
przeznaczonej zgodnie z zarządzeniem nr ON.0050.1409.2020.
NR prezydenta z 15 października 2020 r. – do sprzedaży bez-
przetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.
położenie: ul. Celna 2 obręb Bielsko Miasto
ozn.: dz. 273/2 KW BB1B/00143637/5, powierzchnia: 410 m2

działka zabudowana budynkiem o funkcji usługowo-mieszkalnej
cena prawa własności: 205.000,00 zł, wartość prawa użytko-
wania wieczystego: 45.000,00 zł, cena (netto) sprzedaży prawa 
użytkowania wieczystego na własność: 112.000,00 zł 
cena obowiązuje do
Nieruchomość wpisana do rejestru zabytków dawnego woje-
wództwa katowickiego pod nr 62/60 na podstawie decyzji Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków z 25 lutego 1960 r. Orze-
czeniem z 16 sierpnia 1976 r. Wojewódzki Konserwator Zabyt-
ków dokonał aktualizacji ww. decyzji wpisując obiekt do rejestru 
zabytków dawnego woj. bielskiego pod poz. A-9/76. Obiekt sta-
nowi element zabytkowego zespołu staromiejskiego w Bielsku-
-Białej, wpisanego do rejestru zabytków dawnego woj. bielskie-
go pod. poz. A-1/76, na podstawie decyzji Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków z 16 sierpnia 1976 r. Nr KL.IV-5340/1/76. 
Podlega również ochronie jako zabytek wg Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Bielskiej Starówki, przyjęte-
go uchwałą nr LIII/749/98 RM w Bielsku-Białej z 10 lutego 1998 
r. i położony jest w jednostce ozn. E1 U, M – ogólne przeznacze-
nie – funkcja usługowo-mieszkalna. Strefa A – ścisłej ochrony 
konserwatorskiej.
W cenie nieruchomości uwzględniona zostanie bonifikata z ty-
tułu wpisania nieruchomości do rejestru zabytków zgodnie z § 
1 ust. 2 uchwały nr LXIII/850/98 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 
z 18 czerwca 1998 r. zm. uchwałą nr LV/1758/2006 z 14 marca 
2006 r. w wysokości 30 proc. Do ceny sprzedaży prawa użyt-
kowania wieczystego na własność zostanie doliczony podatek 
VAT 23 proc.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości Urzę-
du Miejskiego.

Na podstawie art. 11, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 
1, art. 40 ust. 1 pkt 4, ust. 2a, ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 
ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 
gminnej, przeznaczonej zgodnie z uchwałą nr XXVIII/663/2021 
Rady Miejskiej z 28 stycznia 2021 r. oraz zarządzeniem nr 
ON.0050.1761.2021.NR prezydenta miasta z 15 marca 2021 
r. do sprzedaży w formie przetargu pisemnego ograniczonego 
skierowanego do współwłaścicieli nieruchomości.
położenie: ul. Browarna 26 lokal nr 1 stanowiący pomieszcze-
nie gospodarcze, obręb Górne Przedmieście
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Ratusz ogłasza

oznaczenie: udział 103/1000 części w dz. 583/20, 583/21 oraz 
583/22, KW BB1B/00072709/2
powierzchnia: 36,38 m2

przeznaczenie: w SUiKZP – jednostka MW
cena lokalu: 14.750,00 zł, udział: w gruncie: 25.250,00 zł
cena obowiązuje do
Sprzedaż zostanie zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesanta UM, 
pl. Ratuszowy 6, na stanowisku nr 4.

Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 
37 ust. 2 pkt 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) po-
daję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych, 
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zgod-
nie z zarządzeniami prezydenta miasta
1. nr ON.0050.1645.2021.NR z  4 lutego 2021 r. –  ul. Senator-
ska obręb Lipnik 
oznaczenie: dz. 1475/46, KW BB1B/00048221/0
powierzchnia działki: 43 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej – dz. 
1475/18
cena nieruchomości: 9.030,00 zł.
cena obowiązuje do 18 maja 2021 r.
Nieruchomość położona jest w obszarze, dla którego nie obo-
wiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nie 
zostały wydane również dla nieruchomości decyzje o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie ze Studium 
UiKZP działka 1475/46 położona jest w obszarze MN – teren za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka jest w kształcie 
prostokąta, o dużym nachyleniu w kierunku zachodnim, od stro-
ny zachodniej i południowej graniczy z nieruchomością uzupeł-
nianą.
Sprzedaż zostanie zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT. 
2. nr ON.0050.1649.2021.NR oraz nr ON.0050.1652.2021.
NR z 8 lutego 2021 r. – ul. Wyzwolenia, obręb Hałcnów, KW 
BB1B/00061069/3, przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomo-
ści sąsiednich – dz. 3674/16 o pow. 423 m2 i dz. 3674/21 o pow. 
236 m2

a) oznaczenie: dz. 3674/11
powierzchnia: 29 m2

cena nieruchomości: 5.365,00 zł
b) oznaczenie: dz. 3674/12
powierzchnia: 15 m2

cena nieruchomości: 2.775,00 zł
ceny obowiązują do 18 maja 2021 r.
Ceny działek podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT wg staw-
ki 23 proc..
Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo w na-
byciu ww. nieruchomości za podane wyżej ceny, jeżeli stosownie 
do przepisów ww. ustawy złożą wnioski w terminie 6 tygodni od 
daty wywieszenia niniejszego wykazu. 
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesanta UM, 
pl. Ratuszowy 6, na stanowisku nr 4.                                              q

najem i dzieRżawa
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 
1990 ze zm.) – podaję do publicznej wiadomości wykaz nieru-
chomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę/
najem zgodnie z zarządzeniami prezydenta miasta
1. nr ON.0050.1742.2021.NR z 8 marca 2021 r. – najem na czas 

nieoznaczony nieruchomości przy al. Armii Krajowej, obręb 
Kamienica – na rzecz osoby fizycznej – z przeznaczeniem pod 
miejsce postojowe. 
oznaczenie: cz. dz. 584/54 KW BB1B/00085355/9
powierzchnia: 12,50 m2

czynsz: 43,75 zł + VAT miesięcznie
nieruchomość niezabudowana, teren objęty planem – tereny za-
budowy mieszkaniowej wielorodzinnej – ozn. MW
2. nr ON.0050.1743.2021.NR z 8 marca 2021 r. – najem na czas 
oznaczony (2 lata) nieruchomości przy ul. ul. Stanisława Mi-
kołajczyka, obręb Lipnik – na rzecz AQUA S.A. zs. w Bielsku-
-Białej – z przeznaczeniem pod istniejącą pompownię ścieków. 
oznaczenie: dz. 3509/2 KW BB1B/00047397/7
powierzchnia: 30 m2

czynsz: 54,00 zł + VAT miesięcznie
nieruchomość zabudowana pompownią ścieków, teren objęty 
planem – tereny zieleni leśnej ZL 
3. nr ON.0050.1808.2021.NR z 6 kwietnia 2021 r. – najem na 
czas nieoznaczony, nieruchomości przy ul. Zapłocie Duże ob-
ręb Aleksandrowice – do wykorzystania na wybieg dla koni – na 
rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: cz. dz. 3, KW BB1B/00108453/4
powierzchnia: 447 m2

czynsz: 60,05 zł + VAT rocznie (stawka może ulec zmianie)
nieruchomość niezabudowana, teren objęty planem – jedn. 
142_Z-01, tj. zieleń

obwieszczenie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:
nr ON.0050.1771.2021.ZGM z 16 marca 2021 r. – wykaz po-
wierzchni  stanowiących własność  gminy Bielsko-Biała lub mia-
sta Bielsko-Biała na prawach powiatu przeznaczonych do dzier-
żawy lub wynajęcia na czas nieoznaczony. 
Wykaz 65 nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 
lub w dzierżawę znajduje się  na stronie:
www.zgm.eu/najem-i-dzierzawa/tereny/najem-terenu/             q

plany miejscowe  
zagospodaRowania
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 39 ust. 1 pkt 2 i pkt 
3 ustawy z 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
oraz uchwały nr XXII/570/2020 Rady Miejskiej w Bielsku–Białej 
z 22 września 2020 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publiczne-
go wglądu projektów:
1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwo-
dowej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69 
na odcinku od węzła Komorowice-Rosta do węzła Krakow-
ska w dniach od 30 kwietnia  do 21 maja 2021 roku w sie-
dzibie Biura Rozwoju Miasta (pl. Ratuszowy 6, pok. 424), w po-
niedziałki, wtorki, środy, w godz. od 10.00 do 14.00, w czwartki 
w godz. od 14.00 do 18.00 i piątki w godz. od 10.00 do 13.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu 
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 6 maja 2021 roku, 
o godz. 16.00. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść 
uwagi w nieprzekraczalnym terminie do 4 czerwca 2021 r.
2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla te-

renu w rejonie ulicy Zwardońskiej w dniach od 30 kwietnia 
do 21 maja 2021 r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta, (pl. Ra-
tuszowy 6, pok. 424), w poniedziałki, wtorki, środy, w godz. od 
10.00 do 14.00, w czwartki w godz. od 14.00 do 18.00 i piątki 
w godz. od 10.00 do 13.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowe-
go rozwiązaniami odbędzie się 13 maja 2021 r., o godz. 16.00. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustale-
nia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi 
w nieprzekraczalnym terminie 4 czerwca 2021 r.
3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla obszaru obejmującego centrum Wapienicy w dniach 
od 30 kwietnia 2021 r. do 21 maja 2021 r. w siedzibie Biura 
Rozwoju Miasta (pl. Ratuszowy 6, pok. 424a), w poniedziałki, 
wtorki, środy i piątki, w godz. od 10.00 do 14.00 oraz w czwartki 
w godz. od 14.00 do 18.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany pla-
nu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 13 maja 2021 r., 
o godz. 15.00. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść 
uwagi w nieprzekraczalnym terminie 4 czerwca 2021 r.
4. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla terenów położonych  w  Wapienicy, pomiędzy ulicą 
Bohaterów Monte Cassino, ulicą Alabastrową, linią kolejo-
wą relacji Bielsko-Biała – Cieszyn, a ulicą Lajkonika, w ob-
rębach Wapienica i Międzyrzecze Górne wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko w dniach od 4 maja 2021 r. do 1 
czerwca 2021 r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta (pl. Ratuszo-
wy 6, pok. 424), w poniedziałki, wtorki, środy, w godz. od 10.00 
do 14.00, czwartki, w godz. od 14.00 do 18.00 i piątki, w godz. 
od 10.00 do 13.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowe-
go rozwiązaniami odbędzie się 6 maja 2021 roku, o godz. 15.00. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustale-
nia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego może wnieść 
uwagi. w nieprzekraczalnym terminie do 17 czerwca 2021 roku.

Z uwagi na obecnie obowiązujące ogólnokrajowe przepisy, na-
kładające ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpie-
niem stanu epidemii, oraz przepisy Urzędu Miejskiego w Biel-
sku-Białej, regulujące zasady przyjmowania interesantów, oso-
ba mająca zamiar zapoznać się z treścią powyższych projektów, 
jest proszona o wcześniejsze umówienie się w Biurze Rozwo-
ju Miasta, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, z poda-
niem swojego imienia i nazwiska, celem ustalenia terminu swo-
jego udziału w wyłożeniu projektu (dzień i godzina). Umawiać 
się można telefonicznie (33 4971899, 33 4971897) bądź pocztą 
elektroniczną (brmbb@pro.onet.pl).
Z uwagi na obecnie obowiązujące przepisy, dyskusje nad projek-
tami będą mieć charakter zdalny. Osoba, która ma zamiar wziąć 
udział w dyskusji, jest proszona o przekazanie do Biura Rozwo-
ju Miasta telefonicznie (33 4971899, 33 4971897) bądź pocztą 
elektroniczną (brmbb@pro.onet.pl), z co najmniej jednodniowym 
wyprzedzeniem, imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektro-
nicznej, na który zostanie wysłany link, umożliwiający wzięcie 
udziału w dyskusji.
Uwagi do projektów należy składać do Prezydenta Miasta Biel-
ska-Białej na piśmie (pocztą lub na dziennik podawczy Urzędu 
Miejskiego) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
w tym poczty elektronicznej, na adres: kaminski.sekretariat@
um.bielsko.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w terminach podanych powyżej .                      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

jak segRegować olej
Do selektywnej zbiórki olejów jadalnych zachę-

ca Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej. W Punktach Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych na terenie miasta właśnie rozpo-
częła się pilotażowa zbiórka tych odpadów.

Jak prawidłowo segregować oleje jadalne?
Praktycznie wszystkie oleje jadalne i tłuszcze 

używane w domu mogą być poddane recyklingowi, 
dzięki któremu mogą zostać wykorzystane ponownie. 
Niestety, często spotykaną praktyką jest wylewanie zu-
żytego oleju do zlewu – może to spowodować zatkanie 
się rury kanalizacyjnej, a przede wszystkim jest szkodli-
we dla naszej planety.

Segregacja odpadów obejmuje wszystkie oleje 
jadalne i tłuszcze, których używamy w domu podczas 
przygotowywania żywności. Wystarczy, że wlejemy zu-
żyte oleje do dowolnej butelki PET i zaniesiemy ją do 
jednego z pojemników przeznaczonych do segregacji 
oleju, które znajdują się we wszystkich PSZOK-ach na 
terenie miasta. Pamiętajmy, aby butelka była odpowied-
nio zabezpieczona.

Jakie rodzaje olejów powinniśmy segregować?
Każdy tłuszcz, którego używamy do żywno-

ści, może być poddany recyklingowi. Wszystkie oleje 
i tłuszcze jadalne – odpowiednio zabezpieczone – po-
winniśmy wrzucać do pojemnika na olej. Bez względu 
na to, czy są to oleje słonecznikowe, rzepakowe, so-
jowe czy palmowe. Także oliwy z oliwek oraz masła 
i margaryny mogą zostać poddane recyklingowi.

Dlaczego segregacja oleju jest korzystna?
Olej zatyka zarówno rury w domu, jak i w całej 

sieci kanalizacyjnej. Usuwanie usterek spowodowa-
nych olejem w rurach może być bardzo czasochłonne 
i kosztowne. Co więcej – oleje i tłuszcze nie są całkowi-
cie usuwane w oczyszczalniach ścieków.

Oczyszczony i poddany recyklingowi olej ponow-
nie staje się cennym surowcem do dalszego przetwór-
stwa przemysłowego. Służy jako dodatek do biopaliw 
drugiej generacji lub jako surowiec do produkcji pali-
wa lotniczego pochodzącego wyłącznie z recyklingu. 
Jeśli poddajemy recyklingowi olej, zmniejsza się ko-
nieczność uprawy nasion oleistych do celów przemy-
słowych, ponieważ jeden olej jest używany dwukrotnie. 
Wreszcie, proces ten ogranicza emisję CO2.

Przypominamy, że wszystkie Punkty Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bielsku-Białej wypo-
sażone są w pojemniki do selektywnego zbierania ole-
jów jadalnych.                                                      oprac. ek

autobusy na majówkę
W dniach 1-3 maja (sobota – poniedziałek) 

autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego 
będą kursowały zgodnie z rozkładem jazdy obo-
wiązującym w niedziele i święta – informuje Wy-
dział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-
-Białej.

1 maja (sobota) uruchomione zostaną do-
datkowe kursy odwozowe linii P1 i P2 dla pracow-
ników kończących trzecią zmianę w zakładzie 
Proseat przy ul. Szklanej.                    oprac. JacK 

zmiana godzin pRacy 
kas uRzędu miejskiego

Od 4 maja 2021 r. kasy Urzędu Miej-
skiego w Bielsku-Białej będą czynne w na-
stępujących godzinach:

• poniedziałłek – środa w godz. 7.30-14.30, 
• czwartek 7.30-17.00, 
• piątek w godz. 7.30-12.30.

stypendia  
w dziedzinie kultuRy i sztuki

Wydział Kultury i Promocji ogłasza nabór wniosków 
na stypendia w dziedzinie kultury i sztuki 2021. Stypendia 
służą wspieraniu rozwoju twórczości artystycznej, upo-
wszechnianiu kultury lub opiece nad zabytkami na terenie 
Bielska-Białej. Przyznawane są w czerwcu osobom fizycz-
nym na realizację określonego przedsięwzięcia. Są to:

• stypendia twórcze w dziedzinach: literatura, sztuki 
plastyczne i wizualne, muzyka, taniec, teatr;

• stypendia na przedsięwzięcia związane z upo-
wszechnianiem kultury, w dziedzinach: animacja kulturalna, 
edukacja kulturalna, upowszechnianie dziedzictwa kulturo-
wego miasta Bielska-Białej;

• stypendia na przedsięwzięcia związane z opieką 
nad zabytkami.

Wysokość wypłacanego jednorazowo stypendium 
wynosi 6.000 zł.

Wnioski o stypendia można składać do 31 maja br. 
na adres: Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego, pl. 
Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała (decyduje data wpły-
wu do urzędu). Dodatkowe informacje w Wydziale Kultury 
i Promocji UM pod numerem telefonu 33 4911475.             r
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ligowym okiem 

Tauron 1. Liga – mężczyźni 
Faza play-off
I runda ( do dwóch zwycięstw) 
8 kwietnia, BBTS Bielsko-Biała – Polski Cukier Avia 
Świdnik 3:1 (25:27, 25:17, 25:15, 25:20)
11 kwietnia, Polski Cukier Avia Świdnik – BBTS Biel-
sko-Biała 0:3 (22:25, 21:25, 22:25)
Awans BBTS Bielsko-Biała
Półfinał (do dwóch zwycięstw)
18 kwietnia, BKS Visła Bydgoszcz – BBTS Bielsko-
-Biała 1:3 (22:25, 20:25, 25:23)
Prowadzenie BBTS 1:0

Futsal Ekstraklasa 
17 kwietnia, P.A. NOVA Gliwice – Rekord Bielsko-Bia-
ła 1:14 (0:11) 
tabela: 
1. Rekord Bielsko-Biała
2. Piast Gliwice
3. KS Constract Lubawa

PKO Ekstraklasa 
11 kwietnia, Zagłębie Lubin – Podbeskidzie Bielsko-
-Biała 2-1 (0-1)
16 kwietnia, Podbeskidzie Bielsko-Biała – Pogoń 
Szczecin 0-2 (0-1)
tabela: 
1. Legia Warszawa
2. Pogoń Szczecin

3. Raków Częstochowa
....... 
15. Podbeskidzie Bielsko-Biała

2. Liga Mężczyzn PZKosz
Faza play-off
I runda
7 kwietnia, KKS Ragor Tarnowskie Góry – Daas BH 
Bielsko-Biała 67:67 (28:43)
Awans Daas BH Bielsko-Biała
II runda (do dwóch zwycięstw)
10 kwietnia, MKKS Żak Koszalin – Daas BH Bielsko-
-Biała 95 : 61 (47:33)
17 kwietnia, Daas BH Bielsko-Biała – MKKS Żak Ko-
szalin 85:104 (48:63)
Awans MKKS Żak Koszalin                                         ps

Do udziału w dwóch konkursach zaprasza Bielsko-Bialski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji. Oba w dużej mierze dotyczą naszego miasta.

Pierwszy z konkursów nawiązuje do 70. rocznicy połączenia 
Bielska i Białej. Pytania konkursowe w tym przypadku przygotowano 
na temat historii miasta, jego zabytków oraz osób z nim związanych. 
To wyjątkowa okazja, aby poznać ciekawostki oraz mniej znane fakty 
związane z Bielskiem-Białą.

Drugi konkurs zawiera pytania dotyczące Letnich Igrzysk Olim-
pijskich. Mamy bowiem szczególny rok również dlatego, że przed na-
mi Letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Z tej okazji BBOSiR zaplano-
wał konkurs wiedzy olimpijskiej. Pojawią się w nim pytania zarówno 
otwarte, jak i zamknięte dotyczące bielskich i polskich olimpijczyków.

Pytania są zamieszczane w poniedziałki i środy – 70 lat Biel-
ska-Białej – oraz we wtorki i czwartki – Od Tokio 1964 do Tokio 2021 
– Polscy Sportowcy na Olimpijskim Szlaku – na stronie internetowej 
www.bbosir.bielsko.pl oraz na Facebooku placówki pod adresem 
www.facebook.com/bbosir. Finał obu konkursów odbędzie się na sce-
nie przy Bielskim Centrum Kultury podczas Dni Bielska-Białej.

Odpowiedzi na pytania konkursowe będą przyjmowane wyłącz-
nie poprzez e-maile:

• w konkursie sportowym przesłane na adres 
romuald.wojtulewski@bbosir.bielsko.pl
• w konkursie wiedzy o mieście – na adres 
anna.klis@bbosir.bielsko.pl.
Regulaminy obu konkursów są dostępne pod adresem interneto-

wym www.bbosir.bielsko.pl.                                                        oprac. ek

Kiedy tylko trochę poprawia się pogoda, 
na drogi wylegają spragnieni wycieczek ro-
werzyści i motocykliści. Jest ich coraz więcej. 
Powinni jednak pamiętać o zachowaniu zasad 
bezpieczeństwa. 

Gdy poruszamy się jednośladem, nie 
chroni nas karoseria pojazdu ani poduszki po-
wietrzne. Należy więc zachowywać szczegól-
ną ostrożność, ponieważ każde zderzenie lub 
upadek może skończyć się nieprzyjemnymi lub 
tragicznymi w skutkach konsekwencjami.

Policja przypomina:
• rowerzyści powinni korzystać z drogi dla 

rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są 
one wyznaczone dla kierunku, w którym się 
poruszają; w przypadku braku drogi rowerowej 
mogą poruszać się poboczem lub jezdnią;

• przewozić dziecko do lat 7 można tylko 
i wyłącznie na dodatkowym siodełku zapew-
niającym bezpieczną jazdę;

• korzystanie z chodnika lub drogi dla pie-
szych przez kierującego rowerem jest dozwo-
lone wyjątkowo, gdy – opiekuje się on osobą 
w wieku do lat 10 kierującą rowerem; szero-
kość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch po-
jazdów dozwolony jest z prędkością większą 
niż 60 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brak jest 
wydzielonej drogi dla rowerów; warunki pogo-
dowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty 
na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, 
gęsta mgła);

• rowerzyści, którzy korzystają z chod-
nika lub drogi dla pieszych, są obowiązani je-
chać powoli, zachować szczególną ostrożność 
i ustępować miejsca pieszym.

Rower powinien posiadać odpowiednie 
wyposażenie i być sprawny technicznie. Bar-
dzo istotne jest oświetlenie: w dzień należy po-
siadać tylne oświetlenie odblaskowe w kolorze 
czerwonym; w trakcie jazdy po zmroku docho-
dzi jeszcze przednie oświetlenie białe lub żółte 
oraz tylne czerwone. Rower powinien być przy-
gotowany do jazdy, a najważniejsze są spraw-
ne hamulce. Rower musi mieć też dzwonek.

Rowerzysta dodatkowo powinien zadbać 
o swoje bezpieczeństwo poprzez używanie 
za każdym razem kasku ochronnego. Nie jest 
to co prawda obowiązkowe, jednak dobrze, 
aby rowerzyści zdawali sobie sprawę, że na-
wet pozornie niegroźna wywrotka na rowerze 
przy braku kasku może spowodować spory 
uszczerbek na zdrowiu.

Policjanci apelują do wszystkich kieru-
jących pojazdami o to, aby dzielić się pasem 
jezdni z rowerzystami i wyprzedzać ich w spo-
sób bezpieczny. Jednocześnie przypominają 
— kierującego rowerem obowiązują takie sa-
me przepisy ruchu, jak wszystkich innych kie-
rowców.                                             oprac. JacK

bezpiecznie na RoweRze
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teatR polski wciąż  
bez baRieR

Teatr Polski otrzymał dofinansowanie 
z programu Kultura Dostępna Ministerstwa 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
na realizację projektu Spektakle bez barier – 
edycja 2021.  Złożony przez TP wniosek zo-
stał bardzo dobrze oceniony i znalazł się na 
samym szczycie tabeli beneficjentów.

Program Kultura Dostępna wspie-
ra inicjatywy ułatwiające dostęp do kultury 
i sprzyjające integracji społecznej. W Teatrze 
Polskim tego typu działania prowadzone są 
już od ponad siedmiu lat – to nie tylko spek-
takle z audiodeskrypcją oraz tłumaczone na 
język migowy, których zagrano już wiele, ale 
też rozmaite teatralne i okołoteatralne wy-
darzenia adresowane do osób z niepełno-
sprawnościami wzroku i słuchu oraz realizo-
wane z myślą o tych osobach akcje.  W po-

przednich latach w ramach Spektakli bez ba-
rier odbywały się m.in. warsztaty sceniczne 
i plastyczne, spotkania ze sztuką, opowieści 
historyczne czy zwiedzanie wnętrz teatru – 
najpierw normalnie, w przestrzeni realnej, 
a w czasach pandemicznych przede wszyst-
kim wirtualnie. 

Dzięki projektowi powstały trójwymia-
rowe makiety budynku teatralnego, które 
można oglądać dotykiem; materiały rekla-
mowe teatru są drukowane alfabetem Brail-
le'a. W ubiegłym roku, pod hasłem Migamy 
w Polskim, TP przygotował filmik i plakaty, 
na których aktorzy prezentują znaki Polskie-
go Języka Migowego. Pracownicy teatru za-
liczyli także integracyjne szkolenia teoretycz-
ne i praktyczne z obsługi osób z niepełno-
sprawnościami wzroku i słuchu.      oprac. mt

Listę nominacji ogłoszono 7 kwietnia na 
stronie internetowej województwa śląskiego 
www.slaskie.pl. Kapituła Złotych Masek oce-
niała tym razem spektakle zrealizowane na 
scenach województwa w ciągu całego 2020 
roku. Był to rok ciężko naznaczony pandemią, 
premier nie pojawiło się więc zbyt wiele, ale 
wszystkie były oczekiwane bardziej niż zwykle 
– i najwyraźniej spełniły oczekiwania publiczno-
ści i krytyków.

W każdej z 11 regulaminowych kategorii 
(spektakl roku, spektakl dla młodych widzów, 5 
kategorii aktorskich – za rolę kobiecą oraz za 
rolę męską w spektaklach dramatycznych, za 
rolę w teatrach lalkowych, za rolę wokalno-ak-
torską i za rolę drugoplanową; reżyseria, sce-
nografia, choreografia/ruch sceniczny, nagroda 
specjalna) przyznano trzy nominacje.

Zły Leopolda Tyrmanda, który zdaniem 
kapituły zasłużył na nominację w prestiżowej, 
choć tylko honorowej kategorii spektakl roku, 
zyskał jeszcze cztery nominacje – za reżyserię 
dla Piotra Ratajczaka, za scenografię i reżyse-
rię świateł dla Marcina Chlandy, za choreografię 
dla Arkadiusza Buszki oraz dla odtwórcy drugo-
planowych, ale pierwszorzędnych ról Meryno-
sa i Kudłatego – śpiewającego aktora Adama 
Myrczka.

Tyle samo nominacji ma Potop Henryka 
Sienkiewicza w reżyserii, adaptacji i opracowa-
niu muzycznym Jakuba Roszkowskiego w Te-

atrze Śląskim im. St. Wyspiańskiego w Katowi-
cach oraz Ślub na podstawie Witolda Gombro-
wicza w reżyserii Radosława Rychcika w Te-
atrze Zagłębia w Sosnowcu.

Nominację w kategorii aktorstwo – rola 
męska otrzymał Michał Czaderna za tytułową 
rolę w spektaklu Cyrano de Bergerac Edmon-
da Rostanda w reżyserii Pawła Aignera w TP. 
Szansę na nagrodę specjalną za kostiumy do 
tego spektaklu mają Zofia de Inez i Iga Sylwe-
strzak.

Jesienna premiera Teatru Lalek Banialuka 
– Augustus wg Hermana Hessego w reżyserii 
Jacka Popławskiego – przyniosła dwie nomina-
cje: w kategorii aktorstwo – rola w teatrach lal-
kowych dla Lucyny Sypniewskiej za rolę Matki 
oraz w kategorii scenografia dla Pavla Hubički 
(to druga bielska nominacja w tej kategorii).

Drugim nominowanym za rolę w teatrach 
lalkowych jest Radosław Sadowski – pan Dynia 
w spektaklu Amelka, Bóbr i Król na dachu Tan-
kreda Dorsta i Ursuli Ehler w reżyserii Lucyny 
Sypniewskiej; z kolei Franciszka Kierc-Franik 
otrzymała drugą nominację w kategorii chore-
ografia / ruch sceniczny za spektakl Księżnicz-
ka na ziarnku grochu Hansa Christiana Ander-
sena w inscenizacji i reżyserii Bogusława Kier-
ca. Oba spektakle powstały w Banialuce.

Zatem Teatr Polski z siedmioma nomina-
cjami, Banialuka z czterema! Trzymamy kciuki 
za oba teatry.                                            oprac. mt

pięć nominacji dla Złego, dwie dla augustusa!
W 53. edycji Złotych Masek, czyli nagród teatralnych województwa śląskiego,  
aż 11 nominacji przypadło twórcom zaangażowanym w produkcje obu bielskich 
teatrów. Zły Teatru Polskiego jest nominowany aż w pięciu kategoriach.  
Niektóre kategorie Bielsko-Biała obsadziło podwójnie.

Zły, fot. Dorota Koperska

Augustus, fot. Agnieszka Morcinek-Kliś

Amelka, Bóbr i Król na dachu, fot. Darek Dudziak

Cyrano de Bergerac, fot. Dorota Koperska


