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rada seniorów 
ma swoją 
siedzibę
– str. 3

trzy ronda, 
cztery imiona
– str. 4

warto  
inwestować  
w ekologię
– str. 5

Konkurs studialny na 
opracowanie koncepcji 
urbanistyczno- 
-architektonicznej centrum 
przesiadkowego w Bielsku-
-Białej, przygotowany na 
zlecenie miasta przez bielski 
oddział Stowarzyszenia 
Architektów Polskich, został 
rozstrzygnięty. 

 

Wizualizacja koncepcji, która otrzymała jedną z drugich nagród

pomysły na centrum przesiadkowe

Konkurs ogłoszono w grudniu 2020 roku, 
prace można było składać do 30 kwietnia br. 57 
uczestników zgłosiło wnioski o dopuszczenie 
do konkursu, 51 zostało dopuszczonych, nato-
miast prace złożyło 11 uczestników. Z tej liczby 
10 spełniło warunki co do kompletu prac projek-
towych.

Prace oceniał sąd konkursowy pod prze-
wodnictwem Małgorzaty Pilinkiewicz z Izby Ar-
chitektów Rzeczpospolitej Polskiej i Stowarzy-
szenia Architektów Polskich Oddział Katowice. 
Pula nagród wynosiła 120.000 zł. Druga nagroda 
w konkursie i 47.500 zł została przyznana zespo-

łowi autorskiemu w składzie: Martyna Kotulek, 
Zuzanna Wojciech, Aleksandra Targiel, Jakub 
Jopek i Michał Kościelny. Podobnie drugą nagro-
dę i również 47.500 zł sąd konkursowy przyznał 
zespołowi autorskiemu w składzie: Michał Stan-
gel, Tomasz Bradecki, Michał Beim, Anna Cza-
pla i Karina Kędrak. Trzecia nagroda w kwocie 
15.000 zł trafiła do zespołu w składzie Stanisław 
Botwina i Jakub Botwina. Były też dwa wyróżnie-
nia, po 5.000 zł każde. Pierwsze z nich przyzna-
no zespołowi autorskiemu: Katarzyna Jucha, Mi-
chał Jania, Filip Łękawski i Sebastian Kulik. 

ciąg dalszy na str. 5

Mowa o aparacie HDR do krótkich, kilkuminutowych serii na-
promieniowania komórek nowotworowych źródłem o bardzo wyso-
kiej aktywności promieniotwórczej. Dzięki urządzeniu szpital posze-
rzy swoją ofertę o brachyterapię przewodu pokarmowego, a tę wy-
konuje tylko kilka pracowni w Polsce. 

Do zakupu urządzenia BCO-SM nie dołoży ani złotówki, bo-
wiem pieniądze na urządzenie – 2,5 mln zł – po konkursie przeka-
zało szpitalowi Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowej Strategii 

Onkologicznej – Doposażania zakładów radioterapii. Rozstrzygnię-
cie konkursu odbyło się w maju tego roku. Obecnie w szpitalu trwa 
przetarg na zakup urządzenia, a uruchomienie aparatu musi zgodnie 
z umową nastąpić do 10 października br. 

Aparat HDR, tzw. podajnik stałych źródeł promieniowania, 
w Zakładzie Brachyterapii BCO-SM nie będzie nowością. Jednak 
nowoczesne urządzenie, które pojawi się w placówce niebawem, 
zastąpi wysłużony aparat z 2008 r.                      ciąg dalszy na str. 12

brachyterapia w ścisłej czołówce 
Do ścisłej czołówki najlepszych i najlepiej wyposażonych w Polsce pretenduje Pracownia Brachyterapii 
Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej. Wszystko za sprawą kolejnego bardzo 
nowoczesnego sprzętu, który niebawem trafi do placówki. 

4 czerwca br.  Urząd 
Miejski w Bielsku- 
-Białej będzie 
nieczynny (wolne  
za 1 maja).
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Przechód schodowy – łączący ulicę 3 Maja z ul. 11 Listopada – oraz 
placyki z figurkami Reksia i Pampaliniego ozdobiły wieże kwiatowe. Do-
datkowo nowe donice pojawiły się także na ul. 11 Listopada oraz na pla-
cu św. Mikołaja.

W Bielsku-Białej pojawiło się 30 nowych donic kwiatowych – 15 du-
żych i 15 małych – w których sadzone są kwiaty i rośliny ozdobne. W więk-
szych donicach zasadzonych zostało także 9 drzew – to liczące ok 2 me-
trów wysokości graby kolumnowe. Donice z drzewami ustawione zostały 
na ul. 11 Listopada – na odcinku od mostu do ul. Norberta Barlickiego. 
U podnóża drzew zasadzono kwiaty. Na ulicy 11 Listopada cieszyć oko 
będą heliotropy, trawy ozdobne, ipomee, żeniszki, bakopy i jaśminy. Z ko-
lei na placu przed katedrą św. Mikołaja zasadzone zostaną kanny, cynie, 
trawy ozdobne, pelargonie rabatowe, starce, aksamitki wyniosłe, ipomee, 
uczep, bakopy, jaśminy i sundaville.                                                          JacK

Na newralgicznym skrzyżowaniu ulic Czerwonej i Niepodległości ła-
twiej teraz z ul. Czerwonej skręcić w prawo, w ul. Niepodległości. Zakoń-
czyła się przebudowa tego skrzyżowania polegająca na poszerzeniu jezd-
ni ul. Czerwonej o dodatkowy pas ułatwiający prawoskręt w ul. Niepodle-
głości. Drogowcy rozbudowali także chodnik w ciągu ul. Czerwonej oraz 
jego odwodnienie. Przebudowane zostały kolidująca z nowym układem 
infrastruktura wodociągowa i teletechniczna oraz oświetlenie uliczne. Na 
wlocie ul. Czerwonej zmodernizowano istniejącą sygnalizację świetlną.

Zakończona rozbudowa skrzyżowania ulic Czerwonej i Niepodległo-
ści nie tylko poprawiła płynność ruchu samochodowego w tym miejscu, 
ale jest także częścią przygotowań do poprowadzenia tamtędy objazdu 
podczas planowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przebu-
dowy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz budowy nowego wiaduktu, po 
którym przebiega ta ulica.                                                                            JacK

wieże kwiatowe  
upiększają miasto

przebudowano  
ważne skrzyżowanie

Trwają zdjęcia do czarnej komedii pt. Zakopiańscy dżentelmeni. 
W awanturniczej, czarnej komedii, z tarapatów próbują się wykaraskać Jo-
seph Conrad, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Tadeusz Boy-Żeleński i Bro-
nisław Malinowski. Reżyserem filmu jest Maciej Kawalski. Ekipa filmowa 
będzie przebywała w Bielsku-Białej od 6 do 18 czerwca, kręcąc duże sce-
ny. Kto chce znaleźć się na jednym planie filmowym z Andrzejem Sewery-
nem, Tomaszem Kotem i Wojciechem Mecwaldowskim, powinien zgłosić 
się na casting on-line. 

– Serdecznie zapraszamy osoby w wieku 16-70 lat, które mają ocho-
tę jako statyści wcielić się w postacie przechodniów, widzów w teatrze, 
żandarmów oraz żołnierzy. Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko, ak-
tualne zdjęcia (twarz, sylwetka, profil) nr telefonu, wiek oraz miejscowość 
zamieszkania – prosimy przesyłać na mkmstudio@mkmstudiofilm. Z wy-
branymi osobami będziemy kontaktować się telefonicznie – informują pro-
ducenci filmu z MKM Studio.                                                                   JacK

zakopiańscy dżentelmeni 
w bielsku-białej

tour de pologne 
znów w bb!
Najlepsi kolarze świata znów 
zawitają do Bielska-Białej. 
Liczący 173 km 5. etap  
78. Tour de Pologne UCI World 
Tour zakończy się 13 sierpnia 
w stolicy Podbeskidzia.

Narodowy wyścig w tym roku po-
trwa od 9 do 15 sierpnia i prowadzić bę-
dzie z Lublina do Krakowa.

Pierwszego dnia kolarze pojadą 
z Lublina do Chełma przez Roztocze. 
Drugi etap wystartuje z Zamościa, a fi-
nisz zaplanowano w Przemyślu. Trze-
ci etap zacznie się w Sanoku, a kola-
rze przejadą m.in. przez Solinę, Ustrzy-
ki Dolne, Arłamów, Kalwarię Pacławską, 
Łańcut. Start czwartego odcinka będzie 
w Tarnowie, trasa prowadzi wzdłuż Du-
najca do finiszu w Bukowinie Tatrzań-
skiej.

Piąty dzień rywalizacji to start 
z Chochołowa i jazda do Bielska-Białej 
przez Babią Górę, Przegibek i Kocierz. 
Szósty etap to niespełna 18-kilometro-
wa jazda indywidualna na czas w Kato-
wicach. Wielki finał, to siódmy odcinek 
z Zabrza do Krakowa i finisz przy Bło-
niach. Tam poznamy triumfatora 78. To-
ur de Pologne UCI World Tour.   

W wyścigu wystartuje 19 najlep-
szych kolarskich drużyn świata oraz trzy 
z dzikimi kartami, w tym reprezentacja 
Polski.     

Wyścig będzie pokazywany w wy-
jątkowej oprawie. Sygnał wyprodukuje 
Telewizja Polska wspólnie z francuską 
firmą Atlantic Media, dzięki czemu im-
preza zostanie zaprezentowana na naj-
wyższym światowym poziomie.      JacK

oko kamery na deptak w wapienicy
W rejonie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wapienica została 

zainstalowana mobilna kamera miejskiego monitoringu. Urządzenie ulo-
kowano w tym rejonie Bielska-Białej ze względu na zgłaszane przez od-
wiedzających ten rejon miesta sygnały dotyczące przypadków zakłócania 
ładu i porządku publicznego. 

Kamera ma zapewnić większe poczucie bezpieczeństwa osobom 
korzystającym z popularnego deptaka.

Obraz z kamery przesyłany jest do Komendy Straży Miejskiej w Biel-
sku-Białej, gdzie operatorzy prowadzą obserwację i w razie potrzeby na 
miejsce kierowany jest patrol Straży Miejskiej.                                              JacK

po bilety do urzędu
W związku z utrzymaniem ogra-

niczeń w obsłudze interesantów przez 
bielski Urząd Miejski, na przełomie 
czerwca i lipca skrócony zostanie czas 
funkcjonowania Punktu Obsługi Pasaże-
ra (kasy biletowej MZK) w budynku UM 
przy placu Ratuszowym 6. Punkt ten bę-
dzie czynny wyłącznie w dniach: 24, 25, 
28, 29, 30 czerwca oraz 1 i 2 lipca br. 
– w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 
8.30-15.30; we czwartki 8.30-18.00; 
w piątki 8.30-13.00. Udając się do Punk-
tu Obsługi Pasażera w budynku Urzędu 
Miejskiego, należy zgłosić strażnikowi 
miejskiemu cel wizyty: dojście do kasy 
biletowej MZK.                                                 r
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 – Wiek to tylko liczba, ta zasa-
da bardzo dobrze się w Bielsku-Białej 
sprawdza. Seniorzy są coraz bardziej 
aktywni i wspólnie potrafią zrobić dużo 
dobrego dla siebie i swojego otoczenia. 
Cieszę się, że ta siedziba powstała. Bar-
dzo za nią dziękujemy, bo to jest to, co 
pozwoli nam działać, oczekując na po-
wstanie dużego Centrum Seniora – mó-
wiła przewodnicząca Rady Seniorów 
w Bielsku-Białej Elżbieta Rosińska.

Przybyli obejrzeli pomieszczenia 
znajdujące się na parterze budynku przy 
ul. Stojałowskiego 32. Z tyłu obiektu jest 
zamontowana pochylnia, która pozwala 
bez problemu dostać się do środka oso-
bom, dla których pokonanie schodów 
jest trudne.

Podczas spotkania przewodniczą-
ca Rady Seniorów Elżbieta Rosińska 
przekazała informacje o tym, co rada ro-
biła dla seniorów w ostatnim trudnym ro-
ku pandemii. Rada interweniowała mię-
dzy innymi w sprawie rejestracji senio-
rów na szczepienia czy też transportu 
na nie. Pomagała w dostępie do lekarza, 
promowała Kartę Seniora ora koper-
ty życia. Seniorzy pakowali maseczki, 
z zachowaniem ostrożności odwiedzali 
osoby samotne, współpracowali również 
z młodymi osobami w sprawie rehabilita-
cji dla osób potrzebujących. Teraz przy-
gotowują książkę kucharską z 70 lokal-
nymi przepisami z okazji jubileuszu po-
łączenia Bielska i Białej.

mówi prezydent Bielska-Białej  
Jarosław Klimaszewski:

Otwarcie nowej siedziby Rady Seniorów Bielska-Białej to ko-
lejny dowód na to, że z każdym rokiem rozwija się w naszym 
mieście polityka senioralna. To, co państwo nieraz mówiliście – 
że chcecie mieć swoje miejsce z zapleczem do spotkań – teraz 
stało się rzeczywistością. Dziękuję za każdą waszą aktywność, 
za wielość składanych przez was propozycji. Nie wszystkie wa-
sze pragnienia są łatwe do realizacji, jednak staram się je speł-
nić na miarę naszych możliwości. Prognozy demograficzne jed-
noznacznie wskazują, że seniorów będzie przybywać. Chcemy 
nie tylko czerpać z państwa doświadczenia, ale razem działać, 
aby nasze miasto było jeszcze piękniejsze.

Na zdjęciu: prezydent Jarosław Klimaszewski, przewodniczą-
ca Rady Seniorów Elżbieta Rosińska i przewodniczący Rady 
Miejskiej Janusz Okrzesik przecinaja wstęgę, otwierając siedzi-
bę RS

rada seniorów ma swoją siedzibę
O tym, jak ważną grupą w mieście są seniorzy i jak poważnie traktuje się tu ich potrzeby, najlepiej świadczy obecność na otwarciu prezydenta 
Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Okrzesika. W skromnej uroczystości oprócz 
przedstawicieli Rady Seniorów udział wzięli zastępca prezydenta Adam Ruśniak oraz dyrektor Biura Rady Miejskiej Danuta Brejdak.

W budynku przy ul. Stojałowskiego 
Rada Seniorów otrzymała do dyspozy-
cji dwa pomieszczenia. Będą się w nich 
odbywać spotkania i posiedzenia człon-
ków rady, poświęcone m.in. konsultowa-
niu priorytetów w zakresie działań reali-
zowanych przez miasto na rzecz osób 
starszych, opiniowaniu projektów aktów 
prawnych dotyczących osób starszych, 
inicjowaniu działań na rzecz tych osób, 
współpracy z organizacjami i instytu-
cjami działającymi na rzecz seniorów, 
a także wymiany doświadczeń z rada-
mi seniorów działającymi na terenie in-
nych gmin.

Sale siedziby Rady Seniorów bę-
dą także udostępniane organizacjom 
pozarządowym, działającym na rzecz 
seniorów Bielska-Białej, organizującym 
różnorodne warsztaty, kursy czy poga-
danki.

Rada będzie pełnić dyżury, pod-
czas których seniorzy będą mogli otrzy-
mać interesujące ich informacje doty-
czące polityki senioralnej miasta, a tak-
że uzyskać wskazówki i wsparcie w trud-
nych sytuacjach.

Po ustabilizowaniu sytuacji zwią-
zanej z epidemią Covid-19, z inicjatywy 
Rady Seniorów w jej siedzibie będą od-
bywać się różnorodne spotkania integra-
cyjno-aktywizacyjne dla seniorów na-
szego miasta.                                              JacK
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rada miejska

Wniosek w sprawie upamiętnienia ks. J. Jeżowi-
cza złożył radny Piotr Ryszka; pod wnioskiem o uhono-
rowanie F. Kuboka podpisali się Piotr Ryszka oraz czło-
nek Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego 
Wiesław Dziubek. O nadanie imienia rondu Bolka i Lol-
ka wnioskował zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Bielsko-Bialskiej. Rada Miejska na sesji 20 maja przy-
chyliła się do wszystkich wniosków. Wcześniej inicjaty-
wy rekomendował RM Zespół Ekspercki ds. Nazewnic-
twa Ulic, Placów oraz Nazw Obiektów Fizjograficznych.

Franciszek Kubok urodził się w 1901 roku w Ki-
sielowie koło Skoczowa. W 1918 roku brał udział w wal-
kach o Śląsk Cieszyński. Po pierwszej wojnie świato-
wej ukończył Seminarium Nauczycielskie w Cieszynie 
i otrzymał przydział do pracy w Jaworzu Średnim, póź-
niej przeniósł się do Wapienicy, gdzie był pierwszym 
kierownikiem polskiej Szkoły Podstawowej w latach 
1923-1939. Poprzez swoje szerokie działania społecz-
ne scalał polską ludność w niemieckojęzycznej Wapie-
nicy. Na początku lat 20. XX w. Wapienica była zde-
cydowanie niemiecką wioską, w której zaledwie ok. 12 
proc. mieszkańców stanowili Polacy.

 – Był postacią niewątpliwie wybitną i zasłużoną 
dla przedwojennych, polskich mieszkańców tej miej-
scowości. Był aktywnym działaczem społecznym, or-
ganizatorem wielu lokalnych przedsięwzięć, przewod-
niczącym wapienickiego oddziału Macierzy Ziemi Cie-
szyńskiej. Franciszek Kubok był także współzałoży-
cielem Stowarzyszenia Katolickiego, które zainicjowa-
ło wybudowanie kościółka w Wapienicy. Jako aktywny 
działacz społeczny organizował patriotyczne przedsię-
wzięcia dla dzieci, młodzieży i ich rodziców, które miały 
miejsce głównie w restauracjach Adolfa Folwarcznego 
i Jana Gabrysia – informuje Wiesław Dziubek.

Od 1926 roku Franciszek Kubok był sekretarzem 
w Urzędzie Gminy w Wapienicy, gdzie również został 
zapamiętany jako aktywny działacz lokalnych struk-
tur. Jako podoficer 3 Pułku Strzelców Podhalańskich 

trzy ronda, cztery imiona 
Rondo na skrzyżowaniu ulic Cieszyńskiej, Jaworzańskiej i Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej będzie nosiło imię Franciszka Kuboka – działacza 
społecznego i organizatora wielu lokalnych przedsięwzięć, pierwszego kierownika polskiej Szkoły Podstawowej w Wapienicy. Imieniem ks. Jana 
Jeżowicza – budowniczego kościoła w Wapienicy i pierwszego proboszcza wapienickiej parafii – zostało nazwane rondo na skrzyżowaniu ulic 
Cieszyńskiej i Światopełka. Rondu na skrzyżowaniu ulic Cieszyńskiej i Józefa Lompy będą za to patronowali Bolek i Lolek.

z Bielska oddał swoje życie za ojczyznę w Katyniu. Je-
go nazwisko figuruje na liście ofiar pod numerem 1212.

Ks. Jan Jeżowicz urodził się w 1910 roku w Hażla-
chu. Był studentem tajnego wydziału teologii Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, bliskim przyjacielem Karola Wojty-
ły. Wcześniej uczył w szkołach w Kaczycach, Pogwiz-
dowie, był kierownikiem szkoły w Hażlachu. W czasie 
okupacji pracował jako nauczyciel szkoły średniej u sa-
lezjanów w Pogrzebieniu i Oświęcimiu. Od 1942 do 
1945 roku uczestniczył w tajnej pracy nauczycielskiej 
w średniej szkole w Kępanowie (dawny powiat bocheń-
ski). 

1 października 1948 roku przybył do Wapienicy. 
Przez dwa lata uczył jako katecheta w bielskich szko-
łach średnich. W 1950 roku przystąpił do rozbudowy 
kaplicy i budowy cmentarza w Wapienicy. Budowa ko-
ścioła trwała 3 lata, a ksiądz Jan Jeżowicz starał się 
o materiały budowlane, jeździł z kazaniami po sąsied-
nich i dalszych parafiach, prosząc o materialne wspar-
cie tej inwestycji. 12 marca 1953 roku erygowana zo-

stała parafia św. Franciszka z Asyżu, jej proboszczem 
został ks. Jan Jeżowicz. W ciągu 22 lat pracy duszpa-
sterskiej wykonał wielką pracę, którą inni rozłożyliby na 
bardzo długie lata.

 – W latach duszpasterzowania wybudował ple-
banię oraz starał się o teren pod jej budowę. Wszyst-
kie te materialne budowle służą do dzisiaj wapienickiej 
wspólnocie. Nie do ocenienia jest jego zaangażowanie 
w pracy integracji i asymilacji Wapienicy. Do opuszczo-
nych przez Niemców gospodarstw przybywają repa-
trianci z utraconych ziem polskich, a także mieszkańcy, 
których gospodarstwa i domy zostały zalane w czasie 
budowy zapory w Goczałkowicach. Rozwój przemysłu 
spowodował dalszy napływ ludzi z różnych stron kra-
ju. Ks. Jan Jeżowicz nigdy nie miał problemu z nawią-
zaniem międzyludzkich kontaktów, a wręcz przeciwnie 
– niejednokrotnie był doradcą i rozjemcą. Jego żywa 
pamięć wśród mieszkańców Wapienicy zasługuje na 
uczczenie jego pamięci nadaniem jego imienia – infor-
muje radny Piotr Ryszka.

Bolka i Lolka przed-
stawiać nie trzeba, sym-
patycznych urwisów 
z kreskówki Studia Fil-
mów Rysunkowych – 
znanej na całym świecie 
instytucji kultury – zna-
ją wszyscy bielszczanie 
i nie tylko oni. Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi 
Bielsko-Bialskiej podkre-
ślało w piśmie, że SFR 
znajduje się w pobliżu 
ronda u zbiegu ulic Cie-
szyńskiej i Józefa Lompy 
i tą bliskością uzasadnia-
ło swój wniosek.       

Jacek Kachel

Rondo Franciszka Kuboka Rondo Bolka i Lolka

Rondo ks. Jana Jeżowicza
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rada miejska

Jest więcej pieniędzy na walkę 
z niską emisją i ochronę klimatu 
w Bielsku-Białej.

Podczas XXXII sesji Rady Miej-
skiej w trakcie zmiany uchwały o Wie-
loletniej prognozie finansowej miasta 
i w sprawie zmian w budżecie miasta 
bielski samorząd zwiększył środki na 
szeroko rozumianą walkę ze smogiem 
i ochronę klimatu w mieście. To już ko-
lejna taka decyzja. O uszczegółowienie 
danych poprosiła radna Urszula Szabla.

O rosnących wydatkach na po-
prawę jakości powietrza w Bielsku-Bia-
łej mówił zastępca prezydenta miasta 
Adam Ruśniak.

 – Dokonaliśmy prawdziwego sko-
ku cywilizacyjnego, gdy chodzi o wy-
mianę tzw. kopciuchów i walkę z niską 
emisją. W ciągu 11 lat pomiędzy rokiem 
2008 a 2018 wymieniliśmy w naszym 
mieście 2.027 pieców i dofinansowali-

śmy 643 instalacje odnawialnych źródeł 
energii. Kwota, która była z tym zwią-
zana, to niespełna 17 milionów złotych. 
Natomiast w ciągu ostatnich dwóch lat, 
czyli w roku 2019 i 2020, oraz biorąc pod 
uwagę plany, jakie mamy na 2021, liczy-
my, że w sumie na terenie miasta zlikwi-
dowane zostaną 3.384 kopciuchy i dofi-
nansowane będą łącznie 952 instalacje 
OZE. W latach 2019-2021 na tego typu 
zadania zostanie wydatkowanych ponad 
42 mln zł. W porównaniu do wydatków 
z poprzednich 11 lat to wielka kwota. Nie 
tylko niezbędne środki finansowe są tu 
ważne. Istotne jest także ogromne zaan-
gażowanie urzędników i osób, które zaj-
mują się walką z niską emisją. Te licz-
by najlepiej pokazują, jak mocny nacisk 
kładzie prezydent Jarosław Klimaszew-
ski na walkę z niską emisją i ze smogiem 
– stwierdził A. Ruśniak.

Gdyby zestawić trzy lata 2019-
2021 z okresem pomiędzy rokiem 2008 

a 2018, okaże się, że obecnie miasto 
wymienia rocznie ponad 1.110 kopciu-
chów, przeznaczając na ten cel każde-
go roku prawie 10 mln złotych, podczas 
gdy wcześniej wymieniało rocznie nieco 
ponad 180 starych pieców za kwotę 1,2 
mln złotych. Skok jest zatem ogromny. 

Zastępca prezydenta mówił, że 
badania, które prowadzi miasto, jed-
noznacznie wskazują, że bielszczanie 
oczekują tego rodzaju działań. Problem 
smogu jest istotny dla mieszkańców, tu-
rystów i inwestorów. Dlatego miasto tak 
wielką wagę przywiązuje do poprawy ja-
kości powietrza i przeznacza na ten cel 
tak ogromne pieniądze.

 – W ubiegłym roku wystartował 
kolejny nasz program – Bielsko-Biała 
łapie deszcz, który spotkał się z wielkim 
zainteresowaniem bielszczan. Wnio-
sków było więcej niż mogliśmy zreali-
zować. Powstało 1.280 instalacji przy-
domowych. W tym roku program Biel-

sko-Biała łapie deszcz jest kontynu-
owany i wnioski nadal są zbierane. Pro-
blem małej retencji musi zakotwiczyć się 
w głowach naszych mieszkańców. Jest 
ona skutkiem zmiany klimatu, który ob-
serwujemy na co dzień. Nieregularne 
opady deszczu sprawiają, że zbieranie 
i gromadzenie wody staje się niezwy-
kle ważnym działaniem – mówił Adam 
Ruśniak. – W obu tych obszarach, czyli 
walki z niską emisją i niską retencją, ob-
serwujemy duży wzrost wydatków i duży 
udział naszych mieszkańców, którzy też 
muszą wykonać sporo pracy i za to ich 
zaangażowanie bardzo dziękuję. Aby 
zrealizować na taką skalę te projekty po-
trzebne są środki, które przekładają się 
na stan budżetu miasta, na zadłużenie 
miasta. Uważamy jednak, że warto in-
westować w ekologię, a co za tym idzie 
w zdrowie bielszczan – ono jest bezcen-
ne – przekonywał zastępca prezydenta 
Adam Ruśniak.                                    JacK 

warto inwestować w ekologię

POMYSŁY NA CENTRUM PRZESIADKOWE
– dokończenie ze str. 1

Drugie wyróżnienie trafiło do zespołu autorskiego w składzie: 
Marcin Kryjak, Edward Kryjak, Paulina Wiśniewska i Karolina Gula.

 – Praca jury była bardzo intensywna, a obrady bardzo burzli-
we. Przeanalizowaliśmy wszystkie aspekty i rozwiązania oraz pomy-
sły, które były zaprezentowane we wszystkich pracach – mówiła prze-
wodnicząca sądu konkursowego Małgorzata Pilinkiewicz. – Myślę, że 
miasto Bielsko-Biała skonsumuje te zagadnienia w formie zapisów do 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i działań inwe-
stycyjnych w tym obszarze – dodała.

W najbliższym czasie planowana jest również dyskusja kon-
kursowa ze wszystkimi uczestnikami konkursu. O jej miejscu i czasie 
Urząd Miejski będzie jeszcze informował.

 – Cieszę się, że konkurs spotkał się z takim zainteresowaniem. 
11 ofert przy tego typu konkursach to bardzo dobry wynik – mówił za-
stępca prezydenta Bielska-Białej Przemysław Kamiński, członek sądu 
konkursowego.

Celem konkursu było wybranie najlepszej w sensie funkcjonal-
no-użytkowym i kompozycyjnym koncepcji urbanistyczno-architekto-
nicznej – uwzględniającej kontekst materialny, estetyczny, kulturowy 
oraz społeczny istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otocze-
nia. Rozwiązania konkursowe miały pomóc w planowaniu i wyznacza-
niu kierunków rozwoju przestrzennego miasta.

Centrum przesiadkowe ma powstać w okolicach bielskich dwor-
ców – kolejowego i autobusowego. Plany zakładają usprawnienie po-
łączeń z drogami S1 i S52. Lokalny transport samochodowy ułatwić 
ma dodatkowo powstanie nowego łącznika w postaci planowanej uli-
cy Nowopiekarskiej. Rozwiązanie to będzie pełnić funkcję północnej 
śródmiejskiej obwodnicy miasta. Powstanie nowe połączenie ulic Kra-
kowskiej z Warszawską, wykorzystujące istniejącą ulicę Piekarską.

Wg szacunków, budowa węzła przesiadkowego wraz z powsta-
niem ulicy Nowopiekarskiej będzie kosztować ok. 400 mln zł i potrwa  
7 lat. Sprawne działanie i dobrze przygotowana dokumentacja mają 
pozwolić na staranie się o środki europejskie na ten cel już w pierw-
szym rozdaniu nowej unijnej perspektywy.                                  oprac. ek

Rondo Bolka i Lolka

Koncepcja nagrodzona II nagrodą

Koncepcja, która otrzymała III nagrodę 
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11 maja br. podczas konferencji Miasta 
zrównoważone zaprezentowano zwycięzców 
drugiej edycji Rankingu Polskich Miast Zrów-
noważonych Arcadis. Badanie ocenia 50 naj-
większych miast w Polsce w trzech fundamen-
talnych obszarach zrównoważonego rozwoju: 
społeczeństwo, środowisko i gospodarka. Biel-
sko-Biała zajęło w nim pierwsze miejsce w wo-
jewództwie śląskim i 6. miejsce w skali kraju.

Celem raportu jest porównanie, które mia-
sta i na jakich polach radzą sobie najlepiej. 
Opracowanie prezentuje ponadto interesujące 
i innowacyjne projekty, dzięki czemu jest swo-
istym katalogiem dobrych praktyk dla władz 
miejskich.

Pozycję lidera w klasyfikacji ogólnej dru-
giej edycji Rankingu Polskich Miast Zrównowa-
żonych Arcadis utrzymuje Warszawa. Co cie-
kawe, aż 15 spośród ocenianych jednostek to 
miasta z terenu województwa śląskiego, które 
w efekcie transformacji gospodarczej stanę-
ły przed koniecznością zdefiniowania na nowo 
swojej funkcji i tożsamości. Miasta te przeszły 
ogromną przemianę, stawiając czoła licznym 
wyzwaniom gospodarczym, środowiskowym 
i społecznym. Wyniki Bielska-Białej (6. pozycja) 
i Katowic (13. pozycja) pokazują, że podejmo-
wanie działań na rzecz zrównoważonej urbani-
zacji, inwestowanie w ochronę środowiska i dia-
log z mieszkańcami to właściwy kierunek w po-
lityce miejskiej.

Jak wynika z raportu, Bielsko-Biała po-
strzegane jest jako miasto dynamicznie rozwi-
jające się w sferze gospodarczej i przyjazne in-
westorom. Inwestycje władz miejskich w rozbu-
dowę układu komunikacyjnego, rozwój obiektów 
kulturalnych i sportowych, rewitalizację prze-
strzeni miejskiej, rozwój terenów zieleni i rekre-
acji wpływają na poprawę jakości życia miesz-

kańców. W trakcie realizacji jest projekt Rewita-
lizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz 
z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej, 
który znacząco poprawi stan terenów zieleni 
w mieście. (...) Na rozwój terenów zieleni i ich 
wzbogacenie ukierunkowany jest też jeden ze 
zwycięskich projektów Budżetu Obywatelskie-
go Bielska-Białej 2021 pn. 332 drzewa i 5 gałęzi 
(...) – zapisano w raporcie.

Ranking Polskich Miast Zrównoważonych 
Arcadis został przygotowany przez firmę pro-
jektowo-konsultingową Arcadis we współpracy 
z naukowcami z Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu i Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

Źródłem danych dla zdecydowanej więk-
szości branych pod uwagę wskaźników (jest ich 
w sumie 45) jest Bank Danych Lokalnych Głów-
nego Urzędu Statystycznego. Wykorzystano 
także dane pozyskane z Biuletynu Informacji 
Publicznej oraz stron internetowych miejskich 
przedsiębiorstw komunikacyjnych. Źródłem da-
nych dla wskaźnika dotyczącego zdawalności 
egzaminów maturalnych były raporty publiko-
wane przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. 
Dane udostępnione przez Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska (GIOŚ) stanowiły podsta-
wę oceny jakości powietrza w miastach.

– Ranking jest znakomitym sprawdzianem 
dla władz miejskich, pokazującym, jak w prze-
ciągu ostatnich kilku lat poszczególne miasta 
radziły sobie w trzech obszarach zrównoważo-
nego rozwoju. Walka z zanieczyszczeniem po-
wietrza, skutkami zmian klimatu, nadmiernym 
zużyciem zasobów, konieczność poprawy jako-
ści środowiska czy starzenie się społeczeństwa 
to istotne wyzwania, jakie stoją przed włodarza-
mi miast– mówi prezes zarządu Arcadis Jaro-
sław Miziołek.

 oprac. JacK

bielsko-biała 6. w polsce i 1. na śląsku
Nasze miasto bardzo dobrze wypadło w najnowszym Rankingu Polskich Miast 
Zrównoważonych Arcadis.

bezrobocie w mieście 
na tym samym poziomie

Stopa bezrobocia w Bielsku-Białej – według 
najnowszych danych opublikowanych przez Głów-
ny Urząd Statystyczny – na dzień 30 kwietnia wy-
niosła 2,8 proc., co oznacza, że nie zmieniła się od 
30 marca. W tym czasie bezrobocie w kraju spadło 
o 0,1 proc. w stosunku do marca i wynosi 6,3 proc., 
a w województwie śląskim 5,0 proc. (spadek o 0,1 
proc.).

 – W kwietniu 2021 r. w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Bielsku-Białej odnotowano wzrost w ewi-
dencji liczby bezrobotnych o 25 osób w stosunku do 
marca 2021 r. Zarejestrowano 665 osób, to jest o 2 

osoby więcej niż w miesiącu poprzednim, z czego 
71,6 proc. to bezrobotni powracający do rejestracji 
po raz kolejny. Wśród nowo zarejestrowanych 53,0 
proc. stanowiły kobiety. 8,7 proc. z ogółu osób zare-
jestrowanych w kwietniu 2021 r. to osoby, które jesz-
cze nigdy nie pracowały. Zarejestrowano również 43 
osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełno-
sprawności. Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do 
zasiłku posiada 14,4 proc. osób – informuje dyrek-
tor Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej Ma-
rek Hetnał.

Do bielskiego PUP w kwietniu zgłoszono 1.161 
wolnych miejsc pracy, tj. o 56 mniej niż w miesiącu 
poprzednim. Wśród nich 19 ofert adresowanych było 
do osób niepełnosprawnych. Zgłoszono 1.026 wol-
nych miejsc pracy w ramach ofert niesubsydiowa-

nych oraz 135 miejsc pracy subsydiowanej. Wpłynę-
ła też informacja z jednej z firm o zamiarze zwolnień 
grupowych 25 osób z przyczyn dotyczących zakła-
du pracy.

 – Od początku 2021 roku z aktywnych form 
przeciwdziałania bezrobociu skorzystało łącznie 229 
bezrobotnych, w tym: 52 osoby skierowano na robo-
ty publiczne, 42 osoby podjęły pracę w ramach prac 
interwencyjnych, 101 osób skierowano na staż, 10 
osób na szkolenie, 12 osób do prac społecznie uży-
tecznych. Jedna osoba otrzymała bon na zasiedle-
nie, 4 osoby – bon na zatrudnienie. 7 osób skierowa-
no do pracy w ramach refundacji kosztów wyposaże-
nia miejsca pracy – mówi Marek Hetnał.

oprac. Jack
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Jest zielone światło w sprawie budowy 
sześciu bloków z mieszkaniami 
komunalnymi przy ulicach Wapiennej 
i Ludwika Solskiego w Bielsku-Białej. 
Za ponad 54 mln zł wybuduje je Grupa 
Fewaterm z Gromnika.

Co prawda wykonawca inwestycji został wy-
brany przez Urząd Miejski w postępowaniu prze-
targowym już na początku marca br., jednak dwóch 
oferentów odwołało się od tej decyzji do Krajowej 
Izby Odwoławczej. Postępowanie przed KIO wła-
śnie się zakończyło. Ratusz wygrał sprawę.

Równocześnie miasto wystąpiło z wnioskiem 
o dofinansowanie inwestycji z rządowego programu 
budownictwa komunalnego Banku Gospodarstwa 
Krajowego; jego maksymalna wartość może wyno-
sić 85 procent. Czy zostanie przyznane, będzie wia-
domo na początku czerwca br. Wtedy Urząd Miejski 
będzie mógł już zawrzeć umowę z wybranym wcze-
śniej wykonawcą inwestycji. 

Bloki komunalne przy ulicach Wapiennej i Lu-
dwika Solskiego wybuduje za 54.037.408,44 zł Gru-
pa Fewaterm Sp. z o.o. S.K. z Gromnika. 

W przetargu wzięło udział siedmiu oferentów. 
Rozpiętość cenowa ofert kształtowała się od 54 do 
72 mln. zł. Miasto Bielsko-Biała planowało na ten cel 
przeznaczyć 68 mln zł.

Osiedle ma powstać do 30 czerwca 2024 ro-
ku. Inwestycja obejmuje budowę sześciu budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodaro-
waniem i uzbrojeniem terenu. 

Na osiedlu zbudowane zostaną cztery budyn-
ki trzyklatkowe i dwa budynki czteroklatkowe. Łącz-
nie będzie tam 205 mieszkań – w tym 31 dla osób 
niepełnosprawnych (na parterach budynków) – oraz 
garaże i komórki lokatorskie. Mieszkania wyposa-
żone będą we wszystkie niezbędne instalacje i wy-
kończone pod klucz. W jednym z budynków parter 
będzie pełnił funkcję użytkową, mianowicie znajdzie 
się tam miejsce na świetlicę dla dzieci oraz klub se-
niora. 

Zespół bloków zostanie komunikacyjnie połą-
czony z istniejącą siecią dróg poprzez dwa zjazdy 
– jeden z ul. Wapiennej, a drugi z ul. Ludwika Sol-
skiego. Między budynkami powstanie sieć dróg, par-
kingów oraz chodników. Przyszli mieszkańcy będą 
mieli do dyspozycji w pełni zagospodarowany teren. 
Wybudowanych zostanie 168 miejsc parkingowych. 
Zagospodarowanie terenu przewiduje również bu-
dowę śmietników, postawienie ławek, powstanie 
dwóch placów zabaw dla dzieci młodszych i star-
szych oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzch-
ni poliuretanowej do gry w siatkówkę i koszykówkę, 
a także stworzenie terenów do rekreacji i odpoczyn-
ku oraz nasadzenie zieleni.  

Przedsięwzięcie zostanie w całości zrealizo-
wane przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej. Po wybudowaniu, uzyskaniu po-
zwolenia na użytkowanie i oddaniu budynków inwe-
stycja zostanie przekazana do Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej.

Emilia Klejmont 

Każdy z bielszczan zainteresowa-
nych problematyką ruchu rowerowego 
mógł wziąć udział w ankiecie i odpowie-
dzieć na 15 pytań związanych z używa-
niem roweru w mieście. Ankietę prze-
prowadzono jeszcze przed pandemią. 
Teraz, gdy powoli wracamy do normal-
ności, warto wrócić do jej wyników, aby 
zobaczyć, co o transporcie rowerowym 
myślą mieszkańcy Bielska-Białej.  

Uzyskano 797 odpowiedzi w tym 
badaniu ankietowym. Wynika z nich, że 
88,6 proc. ankietowanych posiada wła-
sny rower, a 5 proc. korzysta z roweru 
wraz z innymi członkami rodziny, zaś 6,4 
proc, nie ma roweru. Spośród ankieto-
wanych 15,7 proc. jeździ na rowerze co-
dziennie, a 42,4 proc. kilka razy w tygo-
dniu. Natomiast 4,9 proc. udzielających 
odpowiedzi nigdy na rowerze nie jeździ. 
29,7 proc. dojeżdża na rowerze do pra-
cy lub szkoły, a 83,7 proc. traktuje rower 
jako przedmiot rekreacji prozdrowotnej, 
przy czym obie grupy respondentów mo-
gły odpowiedzieć równocześnie na oba 
pytania.

Tylko 14,9 proc. ankietowanych 
traktuje rower jako dobry środek trans-
portu na zakupy. Blisko 50 proc. rowe-
rzystów pokonuje do pracy lub szkoły 

dystans do 5 km. Aż 25,8 proc. podróży 
ankietowanych rowerzystów przekracza 
dystans 10 km. Na tak wysoki udział dal-
szych podróży może mieć wpływ duży 
udział podróży rekreacyjnych.

Niestety aż 65,1 proc. ankietowa-
nych dojeżdża do pracy lub szkoły sa-
mochodem, a tylko 14,3 proc. rowerem. 
Tu jest odpowiedź, dlaczego Bielsko-
-Biała podobnie jak inne miasta ma pro-
blemy ze smogiem generowanym m.in. 
przez ruch kołowy. 

Pocieszające jest to, że 63,8 proc. 
ankietowanych deklaruje, że będzie do-
jeżdżać na rowerze, jeśli powstanie do-
godna dla niego infrastruktura. Gdyby 
udało się stworzyć w mieście odpowied-
nią infrastrukturę rowerową, to można li-
czyć na poprawę warunków ekologicz-
nych. Z drugiej strony jednak 27,6 proc. 
nie zamierza zmienić swoich zachowań 
komunikacyjnych na proekologiczne. 

Tylko 24,5 proc. ankietowanych ro-
werzystów nie obawia się złych warun-
ków meteorologicznych oraz zimowych 
i jeździ na rowerze codziennie. Aż 68,7 
proc. ankietowanych to rowerzyści majo-
wi, jeżdżący tylko w dobrych warunkach 
meteorologicznych, a 47,6 proc. obawia 
się deszczu. 

bielszczanie chcą dróg rowerowych
Wyniki przeprowadzonej otwartej ankiety internetowej na temat ścieżek rowerowych i roweru jako środka transportu wskazują, że mieszkańcy 
Bielska-Białej oczekują dalszych działań zmierzających do rozwoju transportu rowerowego przez budowę lepszej infrastruktury rowerowej.

Ankietowani uważają, że nale-
ży prowadzić akcje na rzecz promocji 
użytkowania roweru w każdych warun-
kach. Wyznaczono też zadania dla mia-
sta. 57,4 procent respondentów twierdzi, 
że miasto powinno promować rower ja-
ko środek transportu, a 22,7 proc. trans-
port zbiorowy, 11,5 proc. uważa, że mia-
sto powinno promować samochód. Dla 
9,4 proc. zniechęceniem do roweru jest 
przywiązanie do samochodu.

Z innych badań wynika, że oko-
ło 10 proc. wszystkich kierowców moż-

na uznać za automaniaków, gdyż nie 
zechcieliby zamienić samochodu na in-
ny środek transportu. Dla 90,6 proc. an-
kietowanych zniechęceniem do korzy-
stania z roweru jest brak i niska jakość 
infrastruktury rowerowej. Tylko dla 17,8 
proc. zniechęceniem jest niekorzystne 
ukształtowanie terenu Bielska-Białej. 
Więcej dróg dla rowerów zachęciłoby do 
częstszej jazdy rowerem 69,5 proc. an-
kietowanych. Spójność sieci dróg dla ro-
werów zachęciłaby aż 72,6 proc. odpo-
wiadających.                                       JacK

powstanie sześć komunalnych bloków

Ścieżka przy przebudowywanym odcinku ul. Cieszyńskiej
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Ponad 200 tys. zł na wymianę 
dachu na jednym ze swoich 
budynków musi zebrać 
Salwatoriańskie Stowarzyszenie 
Hospicyjne im. Jana Pawła II, 
które prowadzi stacjonarne 
hospicjum w Bielsku-Białej. 
Bardzo przyda się pomoc 
darczyńców.

Chodzi o poszycie ponad 120-let-
niego obiektu przy ul. Zdrojowej, w któ-
rym działa pierwsze i jedyne na razie 
stacjonarne hospicjum w Bielsku-Białej. 
Mieszczą się tu: administracja, świetlica 
dla chorych oraz gabinety fizjoterapeu-
ty i psychologa. Dach nie był naprawiany 
podczas generalnego remontu budynku 
11 lat temu, bo nie starczyło wtedy pie-
niędzy. W niektórych miejscach poszy-
cie zaczęło przeciekać i robót nie można 
już odwlekać.

 – Mamy ofertę na 220 tys. zł 
i plan wymiany dachu na przyszły rok. 
To budynek z 1898 r., boimy się trochę 
niespodzianek po ściągnięciu blachy. 
W niektórych miejscach widać, że część 

krokwi jest do wymiany – mówi dyrektor 
hospicjum Urszula Cichoń.

Sale dla chorych mieszczą się 
w nowym pawilonie, wybudowanym tuż 
obok byłego przedszkola.

To nie jedyne wydatki, które czeka-
ją hospicjum w najbliższym czasie.

 – Wkrótce minie 5 lat od otwar-
cia placówki, czas więc na malowanie 
sal w nowym pawilonie. Przed nami też 
wymiana sprzętu medycznego, który się 
zużywa, takiego jak koncentratory tlenu 
czy ssaki – mówi prezes Salwatoriań-
skiego Stowarzyszenia Hospicyjnego 
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Gra-
żyna Chorąży.

Dzięki wsparciu ludzi dobrej wo-
li w placówce wymieniono niedawno na 
nowe wszystkie łóżka dla pacjentów. Po-
mimo pandemii hospicjum normalnie 
działa i przyjmuje podopiecznych.

 – Jesteśmy zasypywani pytania-
mi rodzin chorych po doświadczeniach 
szpitalnych. Zapewniamy chorym odpo-
wiednią opiekę, nie są pozostawieni sa-
mym sobie – mówi U. Cichoń.

Przypomnijmy, Hospicjum im. Ja-
na Pawła II przy ul. Zdrojowej powstało 

Aby zapewnić profesjonalną obsługę 
wszystkich klientów, zwłaszcza tych 
ze szczególnymi potrzebami – np. 
osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu 
czy niepełnosprawnością ruchową 
– Aqua S.A. zdecydowała się na 
zmianę lokalizacji bezpośredniej 
obsługi klienta. Obecnie Biuro Obsługi 
Klienta znajduje się w budynku 
przy ul. Stefanii Sempołowskiej 17 
w Bielsku-Białej, a nie, jak do tej pory, 
w siedzibie spółki Aqua S.A.  
przy ul. 1 Maja 23.

Dzięki takiemu rozwiązaniu, klienci ma-
ją zapewnione – miejsca parkingowe (wyzna-
czono miejsca parkingowe dla osób niepełno-
sprawnych), możliwość skorzystania z podjaz-
du dostosowanego do osób poruszających się 
na wózku inwalidzkim, ergonomiczną, bezkoli-
zyjną przestrzeń dla osób zarówno pieszych, 
jak i poruszających się na wózku inwalidzkim, 
a także brak progów w drzwiach.

Pracownicy Biura Obsługi Klienta zosta-
li przeszkoleni w zakresie obsługi osób niepeł-
nosprawnych, biuro zapewnia usługę tłumacza 
języka migowego, stanowiska są wyposażone 

w urządzenia wspomagające słuch – dla osób 
słabosłyszących oraz lupy powiększające dla 
osób słabowidzących, a strona www.aqua.
com.pl została dostosowana do obecnych 
przepisów w tym zakresie.

Aqua S.A. zaprasza wszystkich klien-
tów do nowego Biura Obsługi przy ul. Stefa-
nii Sempołowskiej 17. Można w nim załatwiać 
wszystkie sprawy, bez potrzeby pokonywania 
barier. Pracownicy biura wykazują dużo em-
patii – jeżeli jest taka potrzeba, chętnie tłuma-
czą i pomagają w załatwieniu różnych spraw 
oraz wypełnianiu formularzy. Do klientów pod-
chodzą bardzo indywidualnie. Jeśli potrzebna 
jest lupa, urządzenie wspomagające słuch czy 
usługa tłumacza języka migowego – wystarczy 
zgłosić to pracownikowi. Do biura można rów-
nież przyjść z psem asystującym.

Spółka Aqua unowocześniła także plat-
formę e-BOK, zwiększając jej funkcjonalność 
oraz projektując bardziej przyjazną struktu-
rę dla każdej grupy wiekowej. Dzięki e-BOK 
klienci mają możliwość wykonania m.in. bez-
płatnych przelewów poprzez platformę Prze-
lewy24. Spółka rozszerzyła także formy płat-
ności, umożliwiając opłacanie rachunków 
w punktach obsługiwanych przez BillBird S.A. 
– tzw. moje rachunki.                              oprac. ek

Budynek Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego im. Jana Pawła II przy 
ul. Zdrojowej

hospicjum potrzebuje nowego dachu

w obiekcie przekazanym stowarzysze-
niu przez miasto, dzięki zbiórkom pie-
niędzy prowadzonym przez Salwato-
riańskie Stowarzyszenie Hospicyjne im. 
Jana Pawła II, którego zarząd pracuje 
społecznie. Niestety, wraz z otwarciem 
działalności proszenie o wsparcie się 
nie skończyło. Działalność hospicjum 
jest bowiem tylko w ok. 60 proc. finan-

sowana z Narodowego Funduszu Zdro-
wia, resztę koniecznych środków stowa-
rzyszenie zdobywa od ludzi dobrej wo-
li. Czas pandemii Covid-19 nie pomaga, 
nie można bowiem organizować zbiórek 
pod kościołami czy akcji Pola Nadziei. 
Każdy może pomóc, przelewając dowol-
ną kwotę na konto hospicjum.

oprac. JacK

wygodniej w biurze aquy
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Projekt Beskidy Run – budowa sieci biegowych 
szlaków górskich jest dofinansowany z budżetu pań-
stwa przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii 
w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu tury-
styki. Ministerstwo pokrywa 75 procent kosztów całego 
przedsięwzięcia, stowarzyszenie zabezpiecza pozo-
stałe środki – częściowo w formie pieniężnej, częścio-
wo pracy własnej. W sumie koszt projektu to 130.000 
zł. Równocześnie stowarzyszenie złożyło drugi, uzu-
pełniający projekt do Śląskiej Organizacji Turystycznej 
na dofinansowanie sumą 80.000 zł powstania strony in-
ternetowej Beskidy Run.

Obecnie realizacja projektu oznakowania tras 
wchodzi w kolejną fazę. Do tej pory członkowie Sto-
warzyszenia Region Beskidy zaangażowani w przed-
sięwzięcie prowadzili rozmowy ze środowiskiem osób 
praktykujących bieganie po górach. W efekcie udało 
się ustalić propozycję zestawu najładniejszych tras bie-
gowych w naszym regionie o różnym stopniu trudności. 
Ten etap jest już zakończony, a zestaw tras czeka na 
ostateczny wybór.

Równocześnie trwały prace projektowe nad sys-
temem wizualizacyjnym dla całego projektu. Prioryte-
tem jego twórców było trafienie w gusta i potrzeby bie-
gaczy, dlatego stowarzyszenie – w formie ankiet i wy-
wiadów – zbierało informacje od biegaczy o tym, jakich 
ważnych informacji oczekują na trasie.

 – Przede wszystkim okazało się, że tych infor-
macji nie musi być dużo. Przygotowany zestaw potrzeb 
został wysłany grafikowi, który kończy już prace nad 
oznaczeniami. Powstały też projekty informacyjnych ta-
blic parkingowych – mówi dyrektor biura Stowarzysze-
nia Region Beskidy Marcin Filip.

W praktyce będzie wyglądało to tak, że na parkin-
gu na początku trasy biegacz będzie mógł zapoznać 
się z danymi umieszczonymi na tablicy startowej – ma-
pą oraz profilem szlaku wraz z ważnymi informacjami, 
regulaminem oraz oznaczeniami i legendą, co może 
po drodze spotkać – wszystko przedstawione za po-

mocą takiego samego oznakowania, jakie spotka póź-
niej w terenie. Natomiast już na trasie w strategicznych 
miejscach, np. na rozstajach dróg, staną słupki wyso-
kości około półtora metra czy 1,70 m i szerokości dzie-
więciu centymetrów, na których od góry znajdą się – lo-
go Beskidy Run, oznaczenie kierunku i trudności trasy, 
jej numer i status, najbliższe ciekawe miejsca, kierunek 
i stopień trudności następnej trasy oraz dystans od po-
czątku i do końca trasy.

Oczywiście wcześniej powstał logotyp Beskidy 
Run; trasy łatwe będą oznaczone kolorem zielonym, 
średnie niebieskim, trudne pomarańczowym. Obecnie 
stowarzyszenie jest w trakcie uzgadniania z dyrekcją 
Lasów Państwowych potrzeb i możliwości oraz zasad 
wejścia na teren tras, które zaproponowali biegacze.
Dopiero po uzgodnieniu stowarzyszenie będzie mogło 
przystąpić do znakowania w terenie.

 – Bardzo nam zależało, żeby zrobić to jeszcze 
przed wakacjami, jednak już wiemy, że się nie uda 
w całości. Marzymy, żeby do wakacji powstało chociaż 
kilka tras, a reszta sukcesywnie w sezonie letnim – do-
daje dyrektor biura Stowarzyszenia Region Beskidy.

Projekt zakłada oznakowanie około 25 tras o łącz-
nej długości 500 km. Większość z nich będzie w formie 
pętli – z jednego miejsca może zaczynać się kilka tras, 
także o różnym stopniu trudności. W pierwszej kolejno-
ści stowarzyszenie planuje wykonanie tablicy startowej 
na parkingu ZIAD-u przy al. Armii Krajowej w Bielsku-
-Białej, skąd będą zaczynały się bielskie trasy w stronę 
Wapienicy i Szyndzielni.

W uzupełnieniu Beskidy Run powstaje także stro-
na internetowa dla biegaczy, gdzie znajdą się mapy 
z oznakowanymi trasami czy znaczniki GPX – do ścią-
gnięcia. Będą tam także zamieszczane informacje bie-
żące, związane z sytuacją na trasach, np. zrywką w le-
sie czy komunikatami Lasów Państwowych, poza tym 
bezpieczne telefony i wiele praktycznych informacji.

 – Biegacze, jak wynika z ustaleń, nie potrzebu-
ją bardzo dokładnych oznaczeń na trasie, ale chcą się 

przygotować przed wyruszeniem na szlak. Jak już bę-
dą sobie biegli, to głównie chodzi o to, aby na rozsta-
jach dróg zwrócić ich uwagę oznaczeniami, że trzeba 
gdzieś skręcić. Generalnie używają zegarków, telefo-
nów, urządzeń elektronicznych, które ich prowadzą. 
Dlatego przed wyruszeniem na trasę na tablicach star-
towych oprócz graficznego przedstawienia trasy oraz 
mapy biegacze będą jednocześnie mogli za pomocą 
czytnika kodów QR ściągnąć ze specjalnie dla nich de-
dykowanej strony internetowej tracki szlaków i spraw-
dzić aktualne informacje – tłumaczy M. Filip.

Oznaczenia tras biegowych na górskich ścież-
kach będą widoczne, bezpieczne i nie będą naruszały 
ładu estetycznego lasu. Mają się komponować z oto-
czeniem. I  będą umieszczane tylko tam, gdzie jest to 
całkowicie niezbędne.

Śląska Organizacja Turystyczna dofinansuje tak-
że oznakowanie jednej trasy między Straconką a ka-
mieniołomem w Kozach. Teraz jest to droga serwisowa.

Warto dodać jeszcze, że cały projekt Beskidy Run 
opiera się o trasy, które już istnieją i ma na celu usyste-
matyzowanie ruchu turystycznego. Jego twórcy nie bę-
dą w żaden sposób ingerować w strukturę lasu.

Zamysłem projektu było znalezienie dla Beskidów 
wyróżnika, który pomógłby budować przewagę konku-
rencyjną w turystyce.  – Wszystkie góry są podobne, 
a my chcieliśmy pokazać, że Beskidy są miejscem od-
powiednim dla biegaczy. Staramy się tak rozłożyć szla-
ki, żeby nie było tłoku na ścieżkach, a każdy z miłośni-
ków gór – rowerzysta czy piechur – znalazł tam swoje 
miejsce – mówi M. Filip.

Stowarzyszenie ma nadzieję, że projekt będzie 
numerem jeden biegów górskich w całej Polsce. To 
pierwsza taka inicjatywa i na taką skalę w kraju, a jej 
twórcy chcą zrobić to po prostu dobrze.

– A jak się uda, to w przyszłości przygotowaliby-
śmy np. trasy dla skiturowców – podsumowuje dyrektor 
biura Stowarzyszenia Region Beskidy.

Emilia Klejmont

dla amatorów biegania po górach
Coraz bardziej zaawansowane prace prowadzi Stowarzyszenie Region Beskidy nad projektem Beskidy Run – budowa sieci biegowych szlaków 
górskich. W efekcie działań powstanie spójny wizualny system identyfikacji górskich tras biegowych, pozwalający na wytyczenie i oznakowanie 
na obszarze Beskidu Śląskiego, Żywieckiego i Małego 25 tras biegowych o łącznej długości 500 kilometrów. Pierwsze oznakowane szlaki 
powinny być gotowe jeszcze przed wakacjami.
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W otwarciu pracowni wzięli udział 
prezydent Bielska-Białej Jarosław Klima-
szewski i jego zastępca Piotr Kucia. Wstę-
gę przecięli sami uczniowie.

Zespół Szkół Samochodowych 
i Ogólnokształcących kształci na kierun-
kach: technik pojazdów samochodowych, 
technik mechanik, technik spedytor, tech-
nik transportu drogowego, technik auto-
matyk, technik robotyk, mechanik pojaz-
dów samochodowych, kierowca mecha-
nik, elektromechanik, automatyk.

 – Pracownie będą służyły uczniom 
w standardowym kształceniu na kierun-
kach automatyka i robotyka, ale w naj-
bliższych planach mamy również urucho-
mienie tak zwanej Akademii Astor, gdzie 
młodzież będzie zdobywała nowe kwali-
fikacje w Centrum Robotyzacji i Przemy-
słu 4.0 w Krakowie potwierdzane certyfi-
katami Astor. Będziemy też organizowali 
szkolenia dla nauczycieli. Obecnie jeste-
śmy w trakcie szkoleń, które przygotowu-
ją kadrę nauczycielską do obsługi otwar-
tych dziś pracowni. Tych działań jest bar-
dzo dużo. I myślę, że w konsekwencji da-
dzą one dobre efekty, a nasi uczniowie bę-
dą jeszcze lepiej przygotowani na wejście 
na rynek pracy – mówił dyrektor naczelny 
ZSSiO Janusz Berek. – Serdecznie dzię-
kuję wszystkim, którzy w jakikolwiek spo-
sób przyczynili się do tego, że szkoła się 
rozwija, że możemy otwierać nowe pra-
cownie, że stwarzamy dobre perspekty-
wy dla naszej młodzieży. Dziękuję wszyst-
kim za wsparcie, za to, że zostawiacie 
tu cząstkę swojego życia i wysiłku, który 
sprawia, że szkoła i współpraca z przed-
siębiorcami oraz otoczeniem zewnętrz-
nym dynamicznie się rozwija. Dziękuję pa-
nu prezydentowi za zrozumienie naszych 
potrzeb – dodał.

O tym, że edukacja to ważna część 
rozwoju miasta, mówił natomiast prezy-
dent.

 – Ważne, aby nauczanie było na jak 
najwyższym poziomie. I to się nam od lat 
udaje, ale też nie dzieje się samo. Bez was 
by się nie udawało – bez kierownictwa, 
bez nauczycieli. Środki, które przeznacza-
my na edukację, nie są małe i coraz trud-
niej je pozyskać, bo sytuacja samorządów 
nie jest najciekawsza. Ale najważniejsze 
jest, żeby robić to dla kogoś, a my robimy 
to dla naszej młodzieży, żeby się kształci-
ła. Mimo trudnego okresu cały czas inwe-

stujemy w bazę szkolną w naszym mie-
ście, remontujemy szkoły, remontujemy 
przedszkola – bo to nasza przyszłość. 
Lwia część budżetu jest przeznaczona 
na edukację. Ale nie traktujemy tego jako 
koszt, a inwestycję w przyszłość. Ważne 
jest – także w przypadku państwa szkoły – 
porozumienie z przedsiębiorcami i kształ-
cenie w tych zawodach, które są poszuki-
wane na rynku, a w wielu obszarach rów-
nież deficytowe. To powoduje, że ze szko-
ły wychodzą absolwenci bardzo dobrze 
radzący sobie  na rynku pracy. I o to cho-
dzi – podkreślał prezydent Jarosław Kli-
maszewski.      

Nowe pracownie automatyki są m.in. 
wyposażone w sześć stanowisk do nauki 
programowania sterowników PLC. Znaj-
dują się na nich dokładnie takie skrzynki 
elektryczne, jak w wielu obiektach prze-
mysłowych. Stanowiska są też wyposażo-
ne w uniwersalne środowisko do progra-
mowania sterowników, z którego korzy-
sta wielu dostawców na rynku. W efekcie 
uczniowie, niezależnie od tego, na jakie 
urządzenia w przyszłości trafią w pracy, 
będą przygotowani, bo będą znali to opro-
gramowanie.

W pracowniach znajdują się stanowi-
ska wykonawcze, np. z makietami skrzy-
żowań, z sygnalizacją świetlną. Jednym 
z zadań może być np. napisanie progra-
mu sterującego sygnalizatorami świetlny-
mi na takiej makiecie. Kolejna pracownia 
jest wyposażona w uniwersalne oprogra-
mowanie do wizualizacji procesów tech-
nologicznych. To również jest oprogramo-
wanie będące jednym z wiodących stan-
dardów na rynku. W pracowni znajdują się 
makiety, tym razem automatyki użytko-
wej, potrzebne nie tylko do obiektów prze-
mysłowych, ale też coraz częściej także 
w prywatnych domach. Na makiecie są 
m.in. analizatory zużycia energii, czujniki 
jasności, temperatury, regulatory jasno-
ści czy czujniki otwartych okien – wszyst-
ko, co sprawia, że dom staje się inteligent-
ny. Na tym sprzęcie uczniowie będą mogli 
ćwiczyć.

Budowa i wyposażanie pracowni 
trwało prawie rok. Pracownie zostały wy-
remontowane kompleksowo. Wymiany do-
czekały się posadzki, instalacje elektrycz-
ne. Koszt remontu i sprzętu to 650.000 zł. 
Pieniądze pochodzą z kasy miasta.

Emilia Klejmont

Uczniowie ZSSiO przecinają wstęgę, obok prezydent Jarosław Klimaszewski 
i dyrektor Janusz Berek

nowoczesne pracownie w samochodówce
Nowe pracownie automatyki i pneumatyki zostały 12 maja oficjalnie otwarte w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących przy 
ul. Filarowej w Bielsku-Białej. To trzy generalnie wyremontowane pomieszczenia ze sprzętem i urządzeniami, a także oprogramowaniem na 
najwyższym poziomie.

Na takim nowoczesnym sprzęcie uczą się przedmiotów zawodowych uczniowie 
bielskiej Samochodówki

zdjęcia: Szymon Gąsowski
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Inauguracja akcji DOMDLAPSA, z udziałem grupy wolonta-
riuszy działającej przy Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwie-
rząt Reksio w Bielsku-Białej, odbyła się 17 maja w Galerii Sfera II. 
Zaprezentowano wystawę zdjęć autorstwa Marty Lelek promującą 
adopcję psów z bielskiego schroniska. Widnieje na nich 11 psów, 
dla których wolontariuszki szukają nowych domów.

 – Na wystawie fotograficznej przedstawiamy wybrane psy 
z bielskiego schroniska. Psy niemłode, takie, z których większość 
już długo czeka na nowy dom. Niestety, ludzie na ogół chcą psa 
młodego, ale takiego, który nie zniszczy im mieszkania, nie będzie 
ciągnął na smyczy i generalnie najlepiej, żeby leżał na kanapie... 
Tymczasem młode psy rzadko spełniają te oczekiwania. Starsze – 
tak. I właśnie takie polecamy do adopcji, mając nadzieję, że zdo-
łają zaznać ludzkiej opieki i miłości, zanim ich życie się zakończy. 
Chcemy poprawić ich byt, zdrowie i samopoczucie – przekonywała 
wolontariuszka akcji DOMDLAPSA Aleksandra Urba.

Na szczęście liczba piesków w schronisku zmniejsza się. 
Jednak nie wszystkie zwierzaki mają tyle samo szczęścia, by zna-
leźć nowy dom. I właśnie te, które dotąd miały mniej szczęścia, 
pojawiły się na wystawie. Przy każdej planszy wiszą ulotki z infor-
macjami o psie, które można zabrać ze sobą i pokazać sąsiadowi 
czy znajomemu.

Tak naprawdę każdy może adoptować psa. Wystarczą tylko 
chęci i otwarte serce oraz wolny czas, który można poświęcić pu-
pilowi. Przed zabraniem zwierzaka trzeba wypełnić specjalną an-
kietę. Są tam pytania o dom, dzieci, inne zwierzęta – wszystko po 
to, aby adopcja była w pełni udana.

Pierwsza edycja akcji DOMDLAPSA trwała do końca ma-
ja. W Sferze zorrganizowano wówczas kolejny charytatywny kier-
masz z cyklu Zabawki ratują zwierzaki, z którego dochód przezna-
czono właśnie na akcję DOMDLAPSA.

 – Galeria Sfera z chęcią zaangażowała się w organiza-
cję wystawy. To kolejna inicjatywa, którą podejmujemy wspólnie 
z Fundacją Arka i której celem jest pomoc zwierzętom. Cykliczne 
kiermasze Zabawki ratują zwierzaki to wydarzenie, które na stałe 
wpisało się w nasz kalendarz i cieszy się zainteresowaniem klien-
tów, którzy przynoszą nam książki, gry i inne zabawki. Cały do-
chód z ich sprzedaży przekazywany jest na wsparcie fundacji i in-
stytucji niosących pomoc zwierzętom z Bielska-Białej i okolic. Nie 
tylko ratujemy zwierzęta, ale również zachęcamy naszych klientów 
do tego, aby zamiast wyrzucać niepotrzebne już, ale wciąż dobrej 
jakości zabawki, przekazywali je dalej. Tego typu świadome, eko-
logiczne działania są nam bardzo bliskie. Cieszymy się więc, że 
możemy wraz z Arką zrobić kolejną dobrą rzecz dla zwierząt i śro-
dowiska – mówi marketing manager Galerii Sfera Dagmara Gąsio-
rek.                                                                                                  JacK
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13 maja w siedzibie Miejskiego Zakła-
du Komunikacyjnego w Bielsku-Białej pod-
pisano umowę z dostawcą. Umowę podpi-
sali prezes zarządu MZK Hubert Maślanka 
i dyrektor sprzedaży rejonu południowego 
firmy Solaris Bus & Coach Rafał Zajas.

Pięć nowych 12-metrowych autobu-
sów klasy maxi wyprodukowanych przez 
znany bielszczanom Solaris trafi do Biel-
ska-Białej w październiku br. Co cieka-
we nowo zakupione pojazdy – jako jedne 
z pierwszych w Polsce – będą wyposażo-
ne w system antywirusowy. Wartość zamó-
wienia wynosi 8 mln zł.

– Gdy chodzi o komunikację zbioro-
wą, najważniejszym dla nas czynnikiem 
jest to, aby nasi mieszkańcy byli zadowo-
leni. Tabor autobusowy zużywa się i wy-
maga co jakiś czas odnowienia. Z tym nie 
można zwlekać i trzeba to robić w miarę re-
gularnie, gdyż zaniechanie w dłuższej per-
spektywie nie jest dobre. Jest to pierwszy 
taki zakup od 3 lat. Robimy to w trudnym 
momencie, w którym samorządy i spółki 
komunikacyjne w całym kraju odczuwają 
negatywne skutki pandemii, ale to bardzo 
istotna inwestycja – powiedział prezydent 
Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.

12-metrowe autobusy wyposażone 
będą w silniki diesel Euro 6. Będą posiada-
ły automatyczną skrzynię biegów i klimaty-
zację dwustrefową.

– Nowością będzie system drugich 
drzwi, otwieranych na zewnątrz, który bę-
dzie ułatwiał zajmowanie miejsc osobom 
niepełnosprawnym. Pojawi się specjalne 
oznakowanie siedzeń dla osób z pierw-
szeństwem i tablica numeryczna dla osób 
niedowidzących przy pierwszych drzwiach. 
Te autobusy – najprawdopodobniej jako 
jedne z pierwszych w Polsce – będą wy-
posażone w system antywirusowy likwidu-

jący bakterie, wirusy i drobnoustroje. Będą 
to lampy UV zamontowane przy kanałach 
klimatyzacji. Dodatkowo autobusy będą po-
siadać system rekuperacji energii hamowa-
nia, który pozwoli odciążyć instalację elek-
tryczną w czasie jazdy – wyjaśniał dyrektor 
sprzedaży rejonu południowego firmy Sola-
ris Bus & Coach Rafał Zajas.

Kolorystyka autobusów będzie od-
powiadała tej dotychczasowej, z jednym 
wyjątkiem. To pasażerowie zdecydowa-
li o kolorze tapicerki w nowych pojazdach. 
Internetową ankietę w tej sprawie przepro-
wadzono w dniach 21-27 maja br., wzięło 
w niej udział 3.748 osób. Głosujący wybrali 
propozycję nr 3 – czyli tapicerkę w kolorze 
niebieskoszarym.

Solaris to jedyna firma, która stanę-
ła do przetargu. Niskopodłogowe pojazdy 
wyceniła na 7 mln 995 tys. złotych brutto. 
Autobusy powinna dostarczyć do połowy 
października. To jednak nie jedyne zakupy 
MZK w tym roku.

Pod koniec maja nadesłane zostały 
oferty w przetargu na dostawę 4 autobu-
sów mega, czyli przegubowych. 

– Dostawa, jeśli wszystko dobrze pój-
dzie, będzie jeszcze w tym roku. Rozwiąza-
nia techniczne będą analogiczne do tych, 
które są w obecnie kupowanych pojazdach. 
Wraz z Wydziałem Komunikacji Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej dostrzegamy 
potrzebę zwiększenia udziału tych autobu-
sów w naszym taborze – poinformował Hu-
bert Maślanka.

W planach MZK jest również zakup 
systemu kasownikowego, który umożliwi 
kupienie biletu w pojeździe z wykorzysta-
niem bezgotówkowych form płatności.

Autobusy klasy maxi Spółka kupuje 
ze środków własnych, pozostałe inwestycje 
sfinansuje kredytem.                             JacK

autobusy antywirusowe
Pięć nowych autobusów Solaris Urbino czwartej generacji trafi do floty 
Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej. O kolorze tapicerki 
zadecydowali podróżni.

Wojciech Owczarz przed jedną z wystawowych plansz
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sprzedaż
Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 
i 2, art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) podaję do publicznej 
wiadomości informację o nieruchomości gminnej, położonej 
przy ul. Szybowcowej, przeznaczonej zgodnie z uchwałą nr 
X/227/2011 Rady Miejskiej z 30 sierpnia 2011 r. oraz zarzą-
dzeniami prezydenta Bielska-Białej: ON.0050.823.2011.MGR 
z 29 września 2011 r. i ON.0050.1854.2021.NR z 28 kwietnia 
2021 r., do sprzedaży w drodze przetargu.
położenie: ul. Szybowcowa obręb Aleksandrowice
oznaczenie: dz. 259/19 KW BB1B/00061730/8
powierzchnia: 405 m2

przeznaczenie: zabudowa usługowo-handlowa
cena nieruchomości netto: 81.000,00 zł
cena obowiązuje do 2 lipca 20201 r.
Działka 259/195 stanowi płaski, niezabudowany teren 
o kształcie regularnym, foremnym, trapezoidalnym, umoż-
liwiającym racjonalne zagospodarowanie. Północna część 
działki jest częściowo utwardzona żwirem. Południowa część 
działki porośnięta jest trawą i samosiejkami (krzewy i drze-
wa w sąsiedztwie skarpy przy pętli autobusowej). Nierucho-
mość położona jest w terenie, dla którego nie został uchwalo-
ny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgod-
nie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Bielska-Białej zatwierdzonego uchwałą Nr 
XIX/487/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 29 maja 2012 
r. (z póżn. zm.) przedmiotowa działka znajduje się w obszarze 
MW (strefa mieszkalnictwa – zabudowa mieszkaniowa wielo-
rodzinna). Dla działki wydane zostały dwie decyzje o warun-
kach zabudowy: nr UA.6730.135.2011.UM-GW z 29 czerwca 
2011 r. – dla budowy budynku usługowego-handlowego oraz 
UA.6730.23.2021.MKA-UR z 16 marca 2021 r. – dla budowy 
budynku usługowego.
Cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 
w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży, przy czym 
obowiązująca obecnie stawka podatku VAT wynosi 23 proc. 

Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, 
art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) 
podaję do publicznej wykaz nieruchomości gminnych, prze-
znaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
zgodnie z uchwałą nr XIX/442/2020 Rady Miejskiej w Biel-
sku-Białej z 26 maja 2020 r.   
położenie: skrzyżowanie ulic: Krakowskiej i Edwarda 
Dembowskiego, obręb Lipnik
oznaczenie: dz. 4594/35 KW BB1B/00056424/2
powierzchnia: 1.617,00 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej – dz. 
4594/32 o pow. 786 m2

cena nieruchomości: 520.000,00 zł
cena obowiązuje do 2 lipca 20201 r.
Nieruchomość położona jest w obszarze, dla którego nie obo-
wiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
Nie zostały dla niej wydane również żadne decyzje o warun-
kach zabudowy. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej 
działka znajduje się w obszarze MW-zabudowa mieszkanio-
wa wielorodzinna oraz w części północnej w obszarze KZD-
-droga zbiorcza. 
Działka ma nieregularny kształt i posiada duże nachylenie 

BRACHYTERAPIA W ŚCISŁEJ CZOŁÓWCE
– dokończenie ze str. 1

Zakup aparatu to ostatni element na drodze do 
kompleksowego wyposażenia oddanej do użytku w li-
stopadzie ubiegłego roku w BCO-SM nowoczesnej 
Pracowni Brachyterapii. Wtedy została ona przebu-
dowana, unowocześniona i doposażona – m.in. w no-
wy tomograf komputerowy do planowania leczenia 
w czasie rzeczywistym i nowe oprogramowanie. Wy-
posażenie pracowni pozwala na realizację precyzyj-
nych i nowoczesnych technik miejscowego leczenia 
nowotworów przy użyciu promieniowania jonizujące-
go. Modernizacja Pracowni Brachyterapii nie była-
by możliwa, gdyby nie wydatna pomoc finansowa ze 
strony bielskiego samorządu. I to koszt tego remon-
tu był wkładem własnym do wygranego właśnie mi-
nisterialnego konkursu. Dzięki niemu teraz BCO-SM 
otrzyma całą kwotę na zakup aparatu HDR. 

 – Dwa lata temu rozpoczynając remont pra-
cowni, nie mieliśmy możliwości planowania leczenia 
pacjentów w czasie rzeczywistym, co ograniczało ja-
kość zabiegów – nie wszystkie zabiegi mogliśmy wy-

konywać. W tej chwili mamy taką możliwość, a dzięki 
niej jesteśmy wśród najlepszych zakładów w Polsce. 
Dlatego też wygraliśmy ministerialny konkurs na no-
wy sprzęt, bo podczas modernizacji przewidzieliśmy 
możliwość rozszerzenia działalności o takie rozwią-
zania i kiedy już aparat do nas trafi, jesteśmy w stanie 
natychmiast go uruchomić. Mało tego, nowy aparat 
HDR pozwoli nam rozszerzyć zabiegi o zupełnie uni-
katową brachyterapię przewodu pokarmowego, któ-
rą obecnie w Polsce wykonuje tylko kilka ośrodków. 
To już jest ścisła czołówka – mówi dyrektor BCO-SM 
Lech Wędrychowicz. 

Brachyterapia to technika leczenia w radiotera-
pii, polegająca na bezpośrednim napromienianiu ko-
mórek nowotworowych poprzez umieszczenie źró-
dła promieniowania (pierwiastka promieniotwórcze-
go) bezpośrednio w zmianie chorobowej (w guzie) lub 
w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Natomiast HDR 
(ang. high dose rate – wysoka moc dawki) to technika 
brachyterapii określająca moc dawki promieniowania 
– w tym przypadku wysokiej. 

Emilia Klejmont 

wandale w akcji
Ktoś uszkodził mocowania malucha – 

pojemnika, do którego bielszczanie zbiera-
ją plastikowe nakrętki na cele charytatywne. 
Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miej-
skiego w Bielsku-Białej już zapowiedział, że 
po oszacowaniu strat sprawa zostanie zgło-
szona policji. Do zdarzenia doszło 23 ma-
ja wcześnie rano na osiedlu Słonecznym, 
u zbiegu ulic Mieczysława Michałowicza 
i Aleksandrowickiej.

Metalowy pojemnik na nakrętki został 
przez sprawcę czy sprawców aktu wandali-
zmu dosłownie wyrwany z mocowania. SU-
EZ Bielsko-Biała S.A., który odbiera plasti-
kowe nakrętki z tej lokalizacji i jest sponso-
rem wszystkich ustawionych w mieście pię-

ciu maluchów – pojemników, prosi świad-
ków tego zdarzenia o kontakt ze sobą lub 
komendą policji w sprawie ewentualnych 
sprawców. Biały maluch już został napra-
wiony.                                                               ek

fot. SUEZ 
Bielsko-Biała 
S.A.
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ratusz ogłasza

terenu. Z uwagi na przebiegające przez działkę uzbrojenie 
terenu, tj. sieć teletechniczna, ciepłownicza, wodociągowa 
wo100, sieć energetyczna eND, gazowa gnD150 zastrzega 
się całodobowy dostęp do sieci i urządzeń odpowiednim służ-
bom dysponentów sieci, w przypadku konieczności usuwania 
awarii i konserwacji. Na terenie gdzie przebiegają linie sieci 
nie wolno wznosić żadnych obiektów stałych, sadzić drzew 
i krzewów.
Cena działki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg 
stawki 23 proc.
zgodnie z zarządzeniami prezydenta miasta: 
1. nr ON.0050.1480.2020.MGR z 24 listopada 2020 r.
położenie: ul. Skromna obręb Lipnik
oznaczenie: dz. 628/401 BB1B/00056424/2
powierzchnia: 120 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej – dz. 
628/133 pow. 379 m2

cena nieruchomości: 24.000,00 zł
cena obowiązuje do 29 czewrca 20201 r.
Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, nie przystąpiono również do jego opraco-
wania. Zgodnie ze Studium UiKZP Bielska-Białej dz. 628/401 
zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna Ww. działka ma re-
gularny kształt i od strony południowej graniczy z nierucho-
mością uzupełnianą powodując, że tworzą one zwartą całość.
2. nr ON.0050.1410.2020.NR z 15 października 2020 r.
położenie: ul. 1 Maja obręb Żywieckie Przedmieście
oznaczenie: dz. 252/20 KW BB1B/00056820/8
powierzchnia: 110 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej – dz. 
1250 pow. 105 m2

cena nieruchomości: 50.000,00 zł
cena obowiązuje do 7 lipca 20201 r.
Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, nie przystąpiono również do jego opracowa-
nia. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta Bielska-Białej dz. 252/20 
zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym symbolem S – 
śródmieście. Ww. działka ma regularny kształt i od strony po-
łudniowej graniczy z nieruchomością uzupełnianą powodując, 
że tworzą one zwartą całość.

Cena ww. nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem 
VAT w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży (w chwili 
obecnej stawka ta wynosi 23 proc.).
Osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 i 2 ww. ustawy przysłu-
guje pierwszeństwo w nabyciu za podaną wyżej cenę, jeżeli 
stosownie do ww. przepisów złożą oni wnioski w terminie 6 ty-
godni od daty wywieszenia niniejszego wykazu.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości 
UM przy pl. Ratuszowym 5.

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 
XXIX/692/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 18 lutego 
2021 r. oraz Zarządzeniem nr ON.0050.1772.2021.NR prezy-
denta Bielska-Białej z 16 marca 2021 r. do sprzedaży w for-
mie przetargu pisemnego nieograniczonego 
położenie: ul. Karola Miarki 11, lokal mieszkalny nr 8
oznaczenie: udział 75/1000 części w dz. 13, obr. Dolne Przed-

mieście 81, KW BB1B/00043770/8
powierzchnia: 77,44 m2
jednostka w planie zagosp. przestrz.: w Studium UiKZP jed-
nostka S
cena lokalu: 387,200 zł, cena udziału w gruncie: 24.506,00 zł, 
cena łączna: 411.706,00 zł
cena obowiązuje do 7 lipca 20201 r.
Sprzedaż nieruchomości zostanie zwolniona z opodatkowa-
nia podatkiem VAT.
Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo 
w nabyciu ww. nieruchomości za podaną wyżej cenę, jeżeli, 
stosownie do przepisów zawartych ww. ustawy złożą wnio-
ski w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejsze-
go wykazu.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesanta 
UM, pl. Ratuszowy 6, stanowisko nr 4.

Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 
35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) po-
daję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gmin-
nych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargo-
wej na rzecz najemców ze względu na przysługujące im pra-
wo pierwszeństwa nabycia lokalu i udziału w gruncie, zgodnie 
z zarządzeniami prezydenta miasta
1. nr ON.0050.1894.2021.NR z 19 maja 2021 r. 
położenie: ul. Grażyny 4/16, obręb Aleksandrowice
oznaczenie: udział 22/1000 części w dz.1219, KW 
BB1B/00057691/1
powierzchnia: 36,30m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: w Studium UiKZP jed-
nostka MW
cena lokalu: 210.540,00 zł, cena udziału w gruncie: 6.690,00 
zł, cena łączna: 217.230,00 zł
cena obowiązuje do 6 lipca 20201 r.
60 proc. bonifikaty
2. nr ON.0050.1895.2021.NR z 19 maja 2021 r. 
położenie: ul. Zwierzyniecka 14/21, obręb Wapienica
oznaczenie: udział 98/10000 części w dz.91/22 i 91/65, KW 
BB1B/00046060/9
powierzchnia: 51,98 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: w Studium UiKZP jed-
nostka MW
cena lokalu: 301.484,00 zł, cena udziału w gruncie: 15.252,00 
zł, cena łączna: 316.736,00 zł ł
cena obowiązuje do 6 lipca 20201 r.
70 proc. bonifikaty
3. nr ON.0050.1906.2021.NR z 20 maja 2021 r. 
położenie: ul. 1 Maja 16/2a, obręb Żywieckie Przedmieście
oznaczenie: udział 91/1000 części w dz. 234/6 i 1312, KW 
BB1B/00058539/5
powierzchnia: 60,17 m2, piwnica 12,62 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: w Studium UiKZP jed-
nostka S
cena lokalu: 300.850,00 zł, cena udziału w gruncie: 31.652,00 
zł, cena łączna: 332.502,00 zł
cena obowiązuje do 9 lipca 20201 r.
70. proc. bonifikaty
4. nr ON.0050.1907.2021.NR z 20 maja 2021 r. 
położenie: ul. Towarzystwa Szkoły Ludowej 14/9, obręb 
Biała Miasto
oznaczenie: udział 38/1000 części w dz.651, KW 
BB1B/00048875/9
powierzchnia: 46,71 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: w Studium UiKZP jed-
nostka MW
cena lokalu: 270.918,00 zł, cena udziału w gruncie: 8.157,00 
zł, cena łączna: 279.075,00 zł 
cena obowiązuje do 9 lipca 20201 r.
70. proc. bonifikaty
5. nr ON.0050.1908.2021.NR z 20 maja 2021 r. 
położenie: ul. Żywiecka 119/18, obręb Lipnik
oznaczenie: udział 17/1000 części w dz. 6336, KW 
BB1B/00041491/4
powierzchnia: 37,86 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: w Studium UiKZP jed-
nostka MW
cena lokalu: 219.588,00 zł, cena udziału w gruncie: 3.988,00 
zł, cena łączna: 223.576,00 zł
cena obowiązuje do 9 lipca 20201 r.
70. proc. bonifikaty
6. nr ON.0050.1909.2021.NR z 20 maja 2021 r. 
położenie: ul. 1 Maja 42/12, obręb Żywieckie Przedmieście
oznaczenie: udział 69/1000 części w dz. 1264, KW 
BB1B/00044745/1
powierzchnia: 68,68 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: w Studium UiKZP jed-
nostka S
cena lokalu: 384.608,00 zł, cena udziału w gruncie: 11.206,00 
zł, cena łączna: 395.814,00 zł
cena obowiązuje do 9 lipca 20201 r.
70. proc. bonifikaty
Powyższe lokal zostaną sprzedane na rzecz najemców wraz 
z udziałem w gruncie z zastosowaniem bonifikat – zgodnie 
z uchwałą nr XL/794/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 
z 17 kwietnia 2018 r. 
Sprzedaż ww. nieruchomości nie podlega opodatkowaniu po-
datkiem od towarów i usług.
Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo 
w nabyciu ww. nieruchomości za podane wyżej ceny jeżeli 
złożą wnioski w terminie 42 dni od daty wywieszenia niniej-
szego wykazu. Byli właściciele lub ich spadkobiercy, w przy-
padku skorzystania z przysługującego im prawa, będą zobo-
wiązani do zwrotu kosztów poniesionych przez gminę związa-
nych z przygotowaniem nieruchomości do zbycia.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

użyczenie
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1990 ze zm.) – podaję do publicznej wiadomości informa-
cję o niezabudowanej nieruchomości gminnej położonej przy 
ul. Lajkonika obręb Wapienica przeznaczonej zgodnie z za-
rządzeniem nr ON.0050.1899.2021.NR prezydenta Bielska-
-Białej z 19 maja 2021 r., do oddania w użyczenie czas ozna-
czony 2 lat  na rzecz Ludowego Klubu Sportowego ZAPORA 
WAPIENICA w Bielsku-Białej – z przeznaczeniem na urzą-
dzenie i utrzymanie boiska sportowego do prowadzenia zajęć 
dzieci i młodzieży.
oznaczenie: cz. dz. 1791/8 KW BB1B/00061068/6
powierzchnia: 68,6 m2

nieruchomość niezabudowana, teren objęty planem – C-
-1MW, US, U – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 
z usługami różnymi, C-32 –zieleń i potok.

q
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Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1, 5 i 6 oraz 
ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32 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

stacja opieki pracuje
Po dwuletniej przerwie Caritas diecezji bielsko-

-żywieckiej wznawia działalność Stacji Opieki przy ul. 
Polnej 31 w Bielsku-Białej.

Stacja oferuje domową opiekę pielęgniarską oso-
bom obłożnie i przewlekle chorym oraz zapobiega po-
wikłaniom wynikającym z choroby i długotrwałego unie-
ruchomienia usprawniając chorych w warunkach do-
mowych. Uczy też właściwej opieki i pielęgnacji.

NZOZ Stacja Opieki Caritas to wspólna inicjatywa 
diecezjalnej Caritas i miasta Bielsko-Biała, sformalizo-
wana umową na 2021 rok. Beneficjentami tego zadania 
mogą być wyłącznie mieszkańcy miasta Bielska-Bia-
łej przewlekle i obłożnie chorzy, przebywający w swo-
ich domach. Pomoc doraźna dla pacjentów świadczo-
na jest bezpłatnie przez wykwalifikowany personel me-
dyczny.

Pacjentów można zgłaszać telefonicznie pod nr 
tel. 795421349.                                                                  r

1 czerwca Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej 
wrócił do normalnego trybu pracy. W uzgodnieniu z wo-
jewodą śląskim w szpitalu nie będzie już tzw. oddziałów 
covidowych. Funkcjonować będzie jedynie 12 łóżek ob-
serwacyjnych dla osób podejrzanych o to, że mogą być 
nosicielami koronawirusa. Dodatkowe cztery miejsca 
przygotowane zostaną dla pacjentek chorych na Co-
vid-19 na oddziale ginekologiczno-położniczym, w ra-
mach trzeciego poziomu zabezpieczenia szpitalnego.

W szczycie trzeciej fali zachorowań na Covid 19, 
w Szpitalu Wojewódzkim funkcjonowało 186 łóżek dla 
osób zakażonych koronawirusem, w tym 17 miejsc za-
rezerwowanych było dla pacjentów wymagających re-
spiratoterapii. Dodatkowo osiem łóżek zarezerwowa-
nych było w tym czasie dla pacjentek chorych na Co-
vid-19 na oddziale ginekologiczno-położniczym, w ra-
mach trzeciego poziomu zabezpieczenia szpitalnego.

SZKOŁA RODZENIA
1 czerwca w Szpitalu Wojewódzkim ponownie ru-

szyła Szkoła Rodzenia. Kursy odbywać się będą w róż-
ne dni tygodnia, tak aby każdy zainteresowany znalazł 
dla siebie dogodny termin. Będzie również możliwość 
uczestniczenia w zajęciach weekendowych w ramach 
tzw. szkoły rodzenia w pigułce.

Zajęcia prowadzić będzie wysoko wykwalifiko-
wana kadra. Beata Pyjur – położna, instruktorka, szko-

ły rodzenia z ponad trzydziestoletnim stażem pracy – 
podkreśla, że zajęcia, które prowadzone będą stacjo-
narnie, są odpowiedzią na potrzeby kobiet w ciąży.

 – Szkoła rodzenia jest profesjonalną formą przy-
gotowania do macierzyństwa i ojcostwa. Programy re-
alizowane w ramach zajęć obejmują świadomą ciąże, 
przebieg porodu i aktywny w nim udział, a także wiedzę 
o tym, jaka jest rola ojca uczestniczącego w porodzie 
rodzinnym. Uczestnicy dowiedzą się również, jak odpo-
wiednio pielęgnować noworodka, poznają zalety kar-
mienia piersią oraz uzyskają wiedzę, jak radzić sobie 
z problemami dotyczącymi laktacji – mówi Beata Pyjur.

Położna dodaje, że uczestnictwo w szkole rodze-
nia pomaga rodzicom opanować lęk i niepokój wynika-
jący często z niewiedzy, a także strach przed bólem 
i nowymi wyzwaniami, które pojawią się po narodze-
niu pociechy.

 – Szkoła rodzenia pozwala matkom i ojcom uwie-
rzyć we własne siły, zdobyć odpowiednią wiedzę i przy-
gotować psychicznie i fizycznie na przyjęcie nowego 
członka rodziny – podkreśliła położna.

Zajęcia będą odpłatne. Należność można regu-
lować w ratach. Co ważne, mamom, które zdecydują 
się na poród w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej, 
połowa kosztów związanych z uczestnictwem w kursie 
zostanie anulowana.                                                         r

szpital wojewódzki: od 1 czerwca bez oddziałów  
covidowych, ze szkołą rodzenia

Z okazji Dnia Dziecka Wydział Komunikacji Urzę-
du Miejskiego w Bielsku-Białej ogłosił konkurs plastycz-
ny dla dzieci pt. Autobus moich marzeń. W konkursie 
udział mogą brać bielskie przedszkolaki oraz uczniowie 
klas 1-3 szkół podstawowych z naszego miasta.

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie 
pracy plastycznej obrazującej ciekawy oraz oryginalny 
projekt wymarzonego autobusu komunikacji miejskiej 
w Bielsku-Białej. Prace plastyczne w formacie A4 lub 
A3 mogą być wykonane dowolną techniką – malarską, 
rysunkową, graficzną, mieszaną etc. (z wyłączeniem 
prac przestrzennych).

Najlepsze prace dzieci zostaną zaprezentowa-
ne na wyświetlaczach LCD w autobusach Miejskiego 
Zakładu Komunikacyjnego, na biletach miesięcznych 
MZK oraz na autobusie MZK (oklejony będzie tył au-
tobusu).

Konkurs potrwa do 11 czerwca br. Szczegóły 
w regulaminie na stronie www.komunikacja.bielsko.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nume-
rem telefonu 33 4971693.

oprac. JacK 

konkurs plastyczny autobus moich marzeń



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 11/479  4.06.202115
miasto
ms.bielsko-biala.pl

Magazyn Samorządowy W BIELSKU-BIAŁEJ, wydawca: Gmina Bielsko-Biała, adres redakcji: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Stojałowskiego 32
centrala UM tel. 334971497, www.ms.bielsko-biala.pl, e-mail: magazyn@um.bielsko.pl
redaguje zespół: Agata Wolna (redaktor naczelny), Maria Trzeciak (sekretarz redakcji), Emilia Klejmont, Alina Kobiela, Jacek Kachel  
i Paweł Sowa       projekt graficzny: Jacek Grabowski, druk: od 8 stycznia do 31 grudnia 2021 – Drukarnia Times,  
nakład: 15 tys. egzemplarzy    ISSN 1730-3796   
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania tekstów. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca. 
Dziękujemy za udostępnienie zdjęć.

michał haratyk najlepszy
Niezawodny reprezentant Klubu Sportowego Sprint Bielsko-

-Biała Michał Haratyk pokazał się w Warszawie z najlepszej stro-
ny. Podczas lekkoatletycznego Memoriału Zygmunta Szelesta na 
warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego najpierw pchnął 
kulą na odległość 21.51 m, by po chwili poprawić wynik na 21.92 
m. Swój bezapelacyjny triumf przypieczętował ostatecznie w szó-
stej próbie, w której uzyskał 22.17 m! 

Także 29 i 30 maja podczad drużynowych Mistrzostw Europy 
w Chorzowie Michał Haratyk z wynikiem 21.34 okazał się najlep-
szy.                                                                                                 JacK

Do osiągnięć, które zapiszą się 
złotymi zgłoskami w historii sportu 
w Bielsku-Białej po sezonie 2020/21, na-
leży na pewno zdobycie piątego z rzędu 
mistrzostwa kraju futsalowców Rekordu. 
To jedyny klub w Polsce, który sześć ra-
zy wywalczył mistrzowski tytuł w futsalu, 
natomiast piąty raz z rzędu.

Wraz z drużyną Rekordu Bielsko-
-Biała w Ratuszu gościły również za-
wodniczki BTS Rekord, które w mijają-
cym sezonie zdobyły brązowy medal mi-
strzostw Polski w futsalu. Ostatnia uty-
tułowana drużyna przybyła na zaprosze-
nie prezydenta miasta do Ratusza to pił-
karki nożne Rekordu, które w tym roku 
świętują historyczny awans do ekstraligi 
kobiet na dużym boisku.

Gratulacjom nie było dziś końca. 
Kapitanowie drużyn z rąk prezydenta 
otrzymali okolicznościowe patery z gra-
werami i obietnicę dodatkowych środ-
ków finansowych na nagrody dla zawod-
ników.

 – Mimo trudnych czasów, w ja-
kich funkcjonuje nasz samorząd, chce-
my bardzo docenić wasz wysiłek i bar-
dzo za niego podziękować. W imieniu 
wszystkich mieszkańców naszego mia-
sta, bo takie mam prawo, serdecznie 
wam gratuluję i dziękuję. Bo poza wspa-

bts rekord bije rekordy 
Tylu sportowców na raz sala sesyjna Ratusza w Bielsku-Białej nie gościła chyba jeszcze nigdy. Ale i okazja do spotkania była nie byle jaka. 
21 maja na zaproszenie prezydenta miasta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego do urzędu przybyli zawodnicy trzech drużyn klubu 
BTS Rekord, ich trenerzy, działacze sportowi i prezes klubu Janusz Szymura. Wszystko w związku z sukcesami klubu w mijającym sezonie 
sportowym.

kordy w futsalu i piłce nożnej. To bardzo 
dobrze promuje nasze miasto i cieszę 
się, że gmina wspomaga klub z wielki-
mi tradycjami i osiągnięciami. Taki wy-
nik – piąty raz z rzędu to naprawdę jest 
rzadkość. Gratulacje dla zawodniczek 
i zawodników. Widać, że dajecie z siebie 
wszystko i przynosi to wspaniałe efekty 
– mówił prezydent.

Za zaproszenie do Ratusza dzię-
kował prezes klubu BTS Rekord Janusz 
Szymura.

 – Jestem dumny z tego, że zosta-
liśmy zaproszeni w takim licznym gronie. 
Ze zarówno panie, jak i panowie mogą 
gościć w tej jakże pięknej sali sesyjnej. 
Miło nam, że to, co na co dzień robimy 

w klubie sportowym Rekord Bielsko-Bia-
ła, jest przez władze miasta doceniane 
i bardzo za to dziękujemy. To nie tylko są 
kwestie finansowe, ale też gesty, jak ten 
– przyjęcia nas w sali sesyjnej naszego 
miasta. Tym bardziej cieszymy się, że 
reprezentujemy na zewnątrz nie tylko 
klub sportowy Rekord, ale również Biel-
sko-Białą. Na sukcesy sporo pracowa-
liśmy, ale każde sportowe zwycięstwo 
pokazuje, że coś jest wyżej i że można 
bić kolejny rekord. W nadchodzącym se-
zonie nadal będziemy starali się jak naj-
godniej reprezentować nasze miasto – 
zapewniał prezes J. Szymura. – Dzięku-
ję za tę ponadprzeciętnie dobrą współ-
pracę – dodał na koniec.                         ek

niałymi przeżyciami sportowymi, dzięki 
wam, nasze miasto jest promowane na 
tak wielu arenach – mówił prezydent Ja-
rosław Klimaszewski.

Zawodnicy odwdzięczyli się włoda-
rzowi koszulkami z napisem Mistrz Pol-
ski Klimaszewski i piłkami z podpisami 
całych drużyn. Była też filmowa prezen-
tacja sukcesów klubu i pamiątkowe zdję-
cie wszystkich uczestników spotkania.

Prezydent miasta w swoim wystą-
pieniu podkreślał, że zawodnicy klubu 
BTS Rekord są dumą Bielska-Białej.

 – Kolejny sezon pełen sukcesów 
dla klubu Rekord Bielsko-Biała. I ta na-
zwa staje się z każdym rokiem coraz 
bardziej aktualna, bo bijecie wszelkie re-

fot. Tomasz Kasjaniuk – pzla.pl
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Muzyka sakralna rozbrzmiewała 
26 maja w kościele św. Stanisława BM 
w Starym Bielsku podczas 1. Festiwalu 
Muzyki Dawnej. W koncercie Ad Dei glo-
riam u św. Stanisława wystąpił Zespół 
Muzyki Dawnej Scandicus.

 – Festiwal muzyki dawnej odbył 
się w kościele św. Stanisława po raz 
pierwszy. Hiszpańskie kantyczki, które 
wykonywali artyści na cześć Matki Bo-
skiej, akurat w Dzień Matki, świetnie się 
wpisywały w klimat wnętrza gotyckiej 

Zespół Muzyki Dawnej Scandicus, fot. Adam Ruśniak 

Ale najpierw o ciastkach konkur-
sowych. Wyróżnienie pierwszego stop-
nia i 2.000 zł trafiły do przedstawiciel-
ki firmy Hotel&Restauracja Wróblówka 
w Bielsku-Białej Bożeny Panek za ciast-
ko składające się z biszkoptu kawowego 
i bezy orzechowej, połączonych masą 
krówkową z orzeźwiającym akcentem 
wiśniowej galaretki. Wyróżnienie drugie-
go stopnia i 1.500 zł to nagroda za szar-
lotkę złożoną z ciasta, jabłek i bezy we-
dług starego rodzinnego przepisu, do-
starczoną i wykonaną przez właściciel-
kę restauracji Maska w Bielsku-Białej 
Edytę Nachman. Wyróżnienie trzecie-
go stopnia i również 1.500 zł nagrody 
powędrowały do znanego już szerszej 
publiczności laureata konkursu cukierni-
czego z okazji 70-lecia połączenia Biel-
ska i Białej Słodkie połączenie w biel-
skim Zespole Szkół Gastronomicznych 
i Handlowych Tomasza Krawczyka za 
ciastko na bazie biszkoptu.

Finał konkursu, do którego zgło-
siło się 24 uczestników – pracowni cu-
kierniczych i restauracji z całego mia-
sta i właśnie laureat konkursu szkolne-
go – odbył się 18 maja w hotelu Dębo-
wiec. Dostarczone przez uczestników 
słodkości oceniało pięcioosobowe jury 
złożone z przedstawiciela Światowego 
Związku Stowarzyszeń Kucharzy, mi-
strza cukierniczego, właściciela cukierni 
Pavlova z Lubonia Pawła Mieszałę; mi-
strza cukierniczego i właściciela cukierni 
Alicja z Żywca Henryka Studenckiego; 
mistrzyni cukierniczej – przedstawiciel-
ki Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przed-
siębiorczości w Bielsku-Białej Agniesz-
ki Miksy, mistrzyni cukierniczej, nauczy-
cielki przedmiotów zawodowych w biel-
skim Gastronomie Beaty Hojny oraz za-
stępcy prezydenta Bielska-Białej Adama 
Ruśniaka.

Na ogłoszeniu wyników spotkali 
się wszyscy uczestnicy. Nagrody wyróż-
nionym wręczał m.in. prezydent Bielska-
-Białej Jarosław Klimaszewski. Pozosta-
li biorący udział w konkursie otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, drobne upominki 
i materiały promocyjne.

 – Jury postanowiło nie przyznać 
głównej nagrody, a równocześnie wy-
różniło trzy ciastka, stopniując te wy-
różnienia – mówi zastępca prezydenta 
i juror Adam Ruśniak. – Jednocześnie 

Laureaci konkursu – od lewej Tomasz Krawczyk, Bożena Panek i Edyta Nachman 
fot. Marek Klimek

trzy ciastka wyróżnione. ale to nie koniec
Trzy wyróżnienia przyznało jury konkursu na najlepszą recepturę ciastka promującego Bielsko-Białą. Finał słodkich zmagań organizowanych 
przez bielski Urząd Miejski z okazji 70. rocznicy połączenia miast Bielska i Białej odbył się 18 maja w hotelu Dębowiec. Co prawda jury nie 
wybrało jednego ciastka, które odtąd mogłoby promować miasto, ale nie oznacza to, że taki produkt nie powstanie. Są już nawet bardzo 
konkretne plany.

członkowie kapituły przez dwa dni roz-
mawiali o idei konkursu, o tożsamości 
Bielska-Białej, jego historii, walorach nie 
tylko smakowych, niuansach historycz-
nych, ale i popkulturowych w kontekście 
właśnie stworzenia receptury na ciastko, 
które mogłoby promować nasze miasto 
– dodał A. Ruśniak.

Na bazie tych rozmów i – co pod-
kreśla zastępca prezydenta – degustacji 
dostarczonych przez uczestników kon-
kursu produktów powstał pomysł opra-
cowania receptury i nazwy ciastka, któ-
re kojarzyłoby się z obu miastami i pro-
mowało je.

 – Wszystkie konkursowe propozy-
cje były bardzo smaczne, zainspirowa-
ły nas do połączenia pewnych smaków, 
zrodziły w głowach nazwę – i wymyślili-
śmy ciastko, które mogłoby być wyróżni-
kiem Bielska-Białej – takie nasze ciast-
ko. Wiem, jak ono ma wyglądać, ale 
jeszcze nie mogę o tym mówić – uchyla 
tylko rąbka tajemnicy A. Ruśniak.

Szef jury Paweł Mieszała zobowią-
zał się, że wspólnie z Zespołem Szkół 
Gastronomicznych i Handlowych przy-
gotuje recepturę ciastka. Później prze-
pis zostanie przekazany do Urzędu 
Miejskiego i będzie w pieczy prezyden-
ta.  Co ważne – receptura będzie jaw-

na, a miejscowi restauratorzy, cukierni-
cy – w szczególności ci cukiernicy, któ-
rzy startowali w konkursie – jako pierwsi 
będą mieli okazję z niej skorzystać i wy-
konać ciastko. Ważne jest też to, że na 
wykonywany produkt będą musieli uzy-
skać certyfikat. Jednostką certyfikującą 
będzie właśnie bielski Gastronom. Do-
kument nie będzie nadawany raz na za-
wsze, punkty gastronomiczne będą zo-
bowiązane do jego odnawiania raz w ro-
ku. Miasto zajmie się promocją ciastka 
oraz koordynacją procesu przygotowa-

nia jego receptury i rozpowszechniania 
przepisu.

 – Natomiast tak nazwa, jak i skład 
rzeczonego ciastka na razie nie zostaną 
podane do publicznej wiadomości – mó-
wi A. Ruśniak. – Premierę chcemy zro-
bić w momencie, kiedy będzie ono goto-
we i pięknie opakowane – dodał.

Być może ciastko uraczy podnie-
bienia zainteresowanych już z okazji Dni 
Bielska-Białej, które są planowane na 
przełom sierpnia i września tego roku.

Emilia Klejmont

świątyni. Można było tę muzykę dogłęb-
nie przeżyć tylko w tych surowych, go-
tyckich murach – mówi zastępca prezy-
denta Adam Ruśniak. – Koncert cieszył 
się tak wielkim powodzeniem, że już 
w czerwcu planujemy kolejne spotkanie 
z muzyką dawną – dodaje.

Kierownictwo artystyczne 1. Festi-
walu Muzyki Dawnej objęła Urszula Ja-
siecka-Bury.

Zespół Muzyki Dawnej Scandicus 
wystąpił w składzie Tymoteusz Dorda, 
Piotr Flis, Jakub Kabus, Sławomir Wit-
kowski. Muzycy wykonali pieśni ze zbio-
rów Cantigas de Santa Maria.

Organizatorzy zadbali również 
o transmisję on-line.                             JacK

muzyka dawna  
zabrzmiała  
w starym bielsku


