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Otwarcie nowej siedziby żłobka jest odpowiedzią 
władz miasta na oczekiwania i potrzeby mieszkańców 
Bielska-Białej, którzy chcą skorzystać z tej formy opie-
ki nad dziećmi.

 – Jest się z czego cieszyć. To jest kolejne wspól-
ne przedsięwzięcie miasta i Spółdzielni Złote Łany. My-
ślę, że w tym osiedlu, największym w mieście, żłobek, 
który wzbogaca naszą bazę miejsc żłobkowych o 20 
procent, jest bardzo przydatny – mówił prezydent Biel-
ska-Białej Jarosław Klimaszewski.

ciąg dalszy na str. 3

powstał Żłobek na Złotych łanach
1 października została otwarta nowa filia 
Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej.  
Placówka mieści się na osiedlu Złote Łany  
przy ul. Jutrzenki 24 i dysponuje  
40 miejscami dla dzieci w wieku do lat 3.Urząd Miejski w Bielsku-

-Białej będzie nieczynny 
w piątek 12 listopada. 
W godz. 8.00-12.00 
Urząd Stanu Cywilnego 
będzie przyjmował 
interesantów w sprawie 
rejestracji zgonów.
W zamian za  
12 listopada urząd 
będzie pracował 
w sobotę  6 listopada.

LiderZy  
inwestycji 
samorZądowych
– str. 3

pięć nowych 
autobusów
– str. 4

bieLsko-biała 
seniorami stoi
– str. 6-7

Sala zabaw w nowej filii żłobka

15 października w Tajemniczym 
Ogrodzie, który powstaje na 
nieużytku cmentarza żydowskiego, 
odbyła się 19. edycja Święta Drzewa 
w Bielsku-Białej. Wydarzenie 
zainaugurowało wspólne 
posadzenie drzew w głównej 
alei cmentarza z udziałem m.in. 
dzieci i młodzieży z bielskich 
szkół, prezydenta Jarosława 
Klimaszewskiego oraz angielskiej 
opowiadaczki, Georgiany Keable.

Po posadzeniu drzew uczniowie Szko-
ły Podstawowej nr 27 im. Janusza Kusociń-
skiego  i  VIII  Liceum Ogólnokształcącego 
Zespołu Szkół Medycznych i Ogólnokształ-
cących  im.  Hanny  Chrzanowskiej    wzięli 

święto drZewa w tajemnicZym ogrodZie

udział w warsztatach ekologicznych na te-
mat  dzikich  zwierząt  żyjących w mieście, 
ptaków, owadów i małych ssaków oraz bu-
dowali dla nich budki  lęgowe. Były zajęcia 
dotyczące  roślin  inwazyjnych,  jak np.  rde-
stowiec ostrokończysty, połączone z praca-
mi porządkowymi w Tajemniczym Ogrodzie.

Święto Drzewa Klubu Gaja organizo-
wane jest we współpracy z miastem i Gmi-

ną Wyznaniową Żydowską w Bielsku-Białej. 
Zarówno prezydent Jarosław Klimaszewski, 
jak  i przewodnicząca Gminy Wyznaniowej 
Żydowskiej Dorota Wiewióra podkreślali wy-
jątkowość miejsca wybranego na świętowa-
nie wydarzenia.

 – Bardzo się cieszę, że w tym miej-
scu, w tym roku obchodzimy święto drzewa. 
To jest taki dzień, kiedy przypominamy sobie 

coś, o czym powinniśmy pamiętać każdego 
dnia – że mamy tylko jedną planetę i musi-
my o nią dbać, a  jednym z aspektów dba-
nia jest doglądanie naszego otoczenia, zie-
leni, natury. Chcemy to powtarzać szczegól-
nie dziś, ale też każdego dnia. Cieszę się, że 
jest z nami młodzież, że dbamy o wychowa-
nie ekologiczne – mówił prezydent. 

ciąg dalszy na str. 3

Młodzież sadzi drzewa w Tajemniczym Ogrodzie
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święto bataLionu
Z okazji swojego święta 18 Batalion Powietrznodesantowy z Bielska-

-Białej zaprosił 8 października wszystkich chętnych do swoich koszar.
Na święto jednostki przybyło liczne grono gości, samorząd Bielska-

-Białej reprezentował zastępca prezydenta Piotr Kucia. Jak zawsze przy 
tej okazji były oficjalne przemówienia, wręczanie odznaczeń i spotkania 
weteranów.

Wojskowi zadbali o atrakcje dla licznie przybyłych dzieci, były nie 
tylko dmuchane zjeżdżalnie, ale też tor komandosa, wspinaczka i pokaz 
sprzętu oraz wyszkolenia spadochroniarzy.                                             JacK

1 października Beskidzka Izba Lekarska oficjalnie zainaugurowała 
swoją działalność w nowej siedzibie. Na uroczystości zjawili się licznie go-
ście – od przedstawicieli władzy ustawodawczej, samorządowej, duchow-
nej i mundurowej po najliczniejsze grono lekarzy reprezentujących izby 
lekarskie z całego kraju. O tym, jak powstawała izba, mówili prezes Be-
skidzkiej Izby Lekarskiej Klaudiusz Komor oraz wiceprezes BIL dr Rado-
sław Piwowarczyk.

Budowa nowej siedziby BIL przy ul. Bystrzańskiej trwała 19 miesięcy 
i 3 dni. To odrestaurowany stary budynek (znajduje się w nim część admi-
nistracyjna BIL, gabinet prezesa i kierownika biura, archiwum, pomiesz-
czenia sądu lekarskiego i rzecznika odpowiedzialności zawodowej i sa-
la posiedzeń prezydium) oraz część dobudowana, gdzie mieści się sala 
dydaktyczna na 160/180 osób, w której można prowadzić dwa odrębne 
szkolenia w tym samym czasie, oraz klubokawiarnia i zaplecze kuchenne. 
Koszty zamknęły się w kwocie 7 mln zł.                                                        JacK

nowy dom dLa beskidZkiej 
iZby Lekarskiej

Aktor Teatru Lalek Banialuka – Ziemowit Ptaszkowski otrzymał wy-
różnienie aktorskie za tytułową rolę Augustusa w spektaklu wg Hermana 
Hessego na 30. Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu.

W dniach 3-4 października zespół Teatru Lalek Banialuka im. Jerze-
go Zitzmana zaprezentował spektakl Augustus Hermana Hessego w reży-
serii Jacka Popławskiego festiwalowej publiczności podczas jubileuszowej 
edycji festiwalu, która zgromadziła najlepsze teatry lalek z całego kraju.

Przejmująca  i wielowymiarowa kreacja głównego bohatera spek-
taklu Augustus, który od początku swojego  istnienia przeżywa rozterki 
i zmaga się z życzeniem matki, by był kochany przez wszystkich, przynio-
sła Ziemowitowi Ptaszkowskiemu wyróżnienie aktorskie w Opolu. Aktor 
podjął się niezwykle trudnego zadania ukazania wnętrza granej przez sie-
bie postaci i przemiany, która w nim zachodzi. Zostało to dostrzeżone i wy-
różnione przez jury 30. Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek w Opo-
lu, w skład którego weszli Justyna Łagowska, Marcin Mirowski, Bożena 
Sawicka, Jacek Sieradzki i Marcin Wierzchowski.                                       r

aktorskie wyróŻnienie  
dLa augustusa

fot. Agnieszka Morcinek-Kliś

13 października w bielskim Ratuszu rozpoczęła się dwudniowa kon-
ferencja naukowa pt. Bielsko-Biała: Historia – Kultura – Sztuka. Organiza-
torami wydarzenia był Urząd Miejski w Bielsku-Białej wspólnie z Wydzia-
łem Humanistyczno-Społecznym ATH i Bielsko-Bialskim Towarzystwem 
Historycznym. – To kolejny przykład współpracy miasta ze środowiskiem 
akademickim. Nasze dzieje są niezwykle bogate i skomplikowane. Ma-
my co badać i na czym się opierać, aby poznać obraz miasta i zobaczyć 
w perspektywie historycznej, jak ono się zmienia – mówił, otwierając spo-
tkanie, prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.

  – Powołanie  20  lat  temu Akademii  Techniczno-Humanistycznej 
sprawiło, że z uczelni technicznej staliśmy się uczelnią wielowątkową. Wy-
dział Humanistyczno-Społeczny też obchodzi 20-lecie i poprzez konferen-
cję wyraźnie zaznacza swoją obecność – mówił rektor ATH prof. Jacek 
Nowakowski. 

Sesję w ratuszu otworzył wykład prof. Ewy Chojeckiej.               Jack

humanistycZna konferen-
cja o dwumieście

dZieŃ otwarty  
Z gospodarką  
odpadami

Wydział  Gospodarki  Odpadami 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej ser-
decznie zaprasza mieszkańców Bielska-
-Białej wraz z dziećmi na dzień otwarty, 
który odbędzie się 6 listopada br.

•  9.00-13.00, Wydział Gospodar-
ki Odpadami UM, plac Ratuszowy 5, IV 
piętro – zabawy edukacyjne i upominki 
dla  najmłodszych,  punkt  informacyjny 
dotyczący Instalacji Termicznego Prze-
twarzania Odpadów, możliwość  doko-
nania  ewentualnych  formalności  zwią-
zanych z deklaracjami

• 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 – prze-
jazd autobusu na instalację komunalną 
Zakładu  Gospodarki  Odpadami  S.A., 
zwiedzanie instalacji komunalnej i ścież-
ki edukacyjnej, konkurs z nagrodami

W  trakcie  dnia  otwartego można 
również odwiedzić Punkty Selektywnej 
Zbiórki  Odpadów  Komunalnych  przy 
ul. Krakowskiej  315d  i  ul. Straconki  1. 
PSZOK-i są czynne także w soboty od 
9.00 do 16.00. 

Tego dnia będą również rozdawa-
ne sadzonki i kompost.                          q

woLne terminy 
sZcZepieŃ

Wydział Polityki Społecznej  infor-
muje, że Punkt   Szczepień Powszech-
nych w hali pod Dębowcem dysponuje 
wolnymi  terminami szczepień przeciw-
ko Covid-19 na 28 października oraz 4 
listopada w godz. 15.00-18.00. W punk-
cie istnieje także możliwość zaszczepie-
nia  się  trzecią  przypominającą  dawką 
preparatu Pfizer. Na szczepienie nale-
ży zarejestrować się telefonicznie  pod 
nr 500398492, 500398236, 500398259 
lub  osobiście  przed  szczepieniem 
na  miejscu.  Rejestracja  telefoniczna 
czynna  jest  w  godzinach  pracy  Urzę-
du Miejskiego: od poniedziałku do śro-
dy w godz. 7.30-15.30, w czwartki 7.30-
18.00 i w piątki 7.30-13.00.

Przypominamy,  że  Punkt  Szcze-
pień  w  Centrum  Handlowym  Gemini 
przy ul. Leszczyńskiej 20    jest czynny 
od poniedziałku do soboty w godzinach 
10.00-19.00.  W  tym  punkcie  istnieje 
możliwość zaszczepienia się przeciwko 
Covid-19 preparatami Pfizer oraz John-
son & Johnson.                                          q
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6  października  podczas  gali  19. 
Samorządowego  Forum Kapitału  i  Fi-
nansów w Katowicach laureatom rankin-
gu w poszczególnych kategoriach wrę-
czono dyplomy i statuetki.

Liderem wśród gmin wiejskich po-
nownie został Kleszczów. Wśród małych 
miast na pierwszym miejscu jest Kryni-
ca Morska, wśród miast powiatowych – 
Polkowice, najlepsze miasto wojewódz-
kie to Opole, z województw na pierwszej 
pozycji wylądowało podlaskie.

Naszą  kategorię  – miast  na  pra-
wach powiatu – kolejny raz otwiera Świ-
noujście, w którym w latach 2018-2020 
na inwestycje wydano 6327,94 zł na gło-
wę mieszkańca. Drugie miejsce zajmuje 
Krosno (3181,57 zł), a trzecie – Gliwice 
(2255,68 zł). Bielsko-Biała z poziomem 
wydatków 1863,99 zł per capita znalazło 
się na 10. miejscu.

Wśród  szczególnie  ważnych  dla 
mieszkańców inwestycji, które zrealizo-
wano w mieście w okresie 2018-2020, 
jest rozbudowa drogi krajowej nr 52, mo-
dernizacja Bielskiego Centrum Kultury 
czy  budowa  górskich  ścieżek  rowero-
wych Enduro Trails.

 Coroczny ranking Wspólnoty zo-
stał przeprowadzony metodą  identycz-

ną  jak w ubiegłych  latach. Pod uwagę 
wzięto  całość wydatków majątkowych 
(nie tylko inwestycyjnych, bo wydatki na 
dokapitalizowanie spółek są bardzo czę-
sto przeznaczane na wsparcie projek-
tów inwestycyjnych) poniesionych w la-
tach 2018–2020, aby uniknąć dużych, 
chwilowych wahań wskaźnika będące-
go  podstawą  rankingu.  Uwzględniono 
wydatki ponoszone przez spółki komu-
nalne, pozyskane z ankiet rozsyłanych 
do miast na prawach powiatu.

Bardzo trudno ocenić rok 2020 
z punktu widzenia inwestycji samorzą-
dowych. Z jednej strony był to drugi, ko-
lejny rok spadku ich wielkości (...). Ale 
z drugiej spadek ten nie był dramatycz-
ny. Do tej pory tylko cztery lata przynio-
sły lepsze rezultaty. Zważywszy na rok 
pandemii Covid-19 i inne znane proble-
my budżetów samorządowych, można 
to ocenić jako sukces. Spadek dotyczył 
tym razem wszystkich kategorii jedno-
stek samorządowych – piszą w tekście 
otwierającym rankingowy numer Wspól-
noty Paweł Swianiewicz i Julita Łukom-
ska.

Więcej informacji na temat rankin-
gu na stronie wspolnota.org.pl w zakład-
ce Ranking – Inwestycje.                              r

LiderZy inwestycji samorZądowych
Bielsko-Biała znalazło się w pierwszej dziesiątce wśród miast na prawach powiatu w rankingu inwestycji samorządowych w latach 2018-2020 
przygotowanym przez Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota.

mówi prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski:
Miejsce w pierwszej dziesiątce rankingu bardzo nas cieszy. Dowodzi to, że pro-
wadzona przez bielski samorząd polityka proinwestycyjna dobrze się spraw-
dza. Trzeba jednak wiedzieć, że największy boom inwestycyjny nasze miasto 
ma już za sobą. Wielkie infrastrukturalne przedsięwzięcia, takie jak budowy 
i modernizacje głównych ciągów komunikacyjnych, inwestycje w zakresie kul-
tury, sportu i turystyki czy choćby kwestie związane z kanalizacją miasta – są 
już zamknięte. Teraz przyszedł czas na realizację zadań o charakterze bardziej 
lokalnym, osiedlowym. Planujemy m.in. budowę nowych przedszkoli, rewitali-
zację terenów rekreacyjnych i – przede wszystkim – inwestycje w ochronę śro-
dowiska. Nasze miasto, podobnie jak wiele innych polskich miejscowości, ma 
problem ze smogiem. Przeznaczamy więc teraz ogromne, idące w dziesiątki 
milionów złotych środki na walkę z niską emisją. Zdrowie bielszczan to dla nas 
absolutny priorytet. q

POWSTAŁ ŻLOBEK NA ZŁOTYCH ŁANACH
– dokończenie ze str. 1

– Tutaj był bardzo korzystny zbieg okoliczności, obiekt 
de facto już był przygotowany, więc głupotą byłoby nie wy-
korzystać go dla dobra mieszkańców. Mimo trudnej sytuacji 
finansowej samorządu postanowiliśmy zrealizować to przed-
sięwzięcie – dodał prezydent.

Prezydent zwrócił uwagę, że borykamy się z problema-
mi jeśli chodzi o przyrost naturalny, więc możliwość oddania 
dziecka do żłobka ma dla rodziców duże znaczenie.

 – Parę  lat wcześniej  funkcjonował  tu żłobek prywat-
ny. Niestety, wymuszone przez pandemię ciągłe zamyka-
nie i otwieranie spowodowało, że placówka musiała zostać 
zamknięta. Teraz korzystamy z tego, że lokal niejako był już 
przystosowany, myśmy go do reszty doadaptowali  i wypo-
sażyli. Mamy odbiory Straży Pożarnej, Sanepidu, możemy 
ruszać z trzecią filią. 1 października rano rodzice z dziećmi 
przyszli poznać to miejsce, dowiedzieć się, komu zostawiają 
dzieci, poznać różne kwestie organizacyjne – informował dy-
rektor Żłobka Miejskiego Jarosław Świć.

Poza nową siedzibą Żłobek Miejski działa w dwóch lo-
kalizacjach – przy ul. Brodzińskiego 24 oraz przy ul. Pod Gro-
dziskiem 4 – i posiada już łącznie 243 miejsca dla dzieci.

Oddział na Złotych Łanach mieści 40 dzieci, jego me-
traż  jest spory – to 433 m. Dzieci są podzielone na grupy 
wiekowe, z uwzględnieniem wymogów sanitarnych.       JacK

ŚWIĘTO DRZEWA W TAJEMNICZYM 
OGRODZIE – dokończenie ze str. 1

– Przy każdej inwestycji miejskiej temat drzew 
jest poruszany, te rozmowy są coraz bardziej owoc-
ne i wszyscy się uczymy, jak rozwijać nasze mia-
sto, nie niszcząc natury. Dziś chciałem też ogłosić 
oficjalnie, że powołałem swoim zarządzeniem Radę 
ds. Ekologii i Zieleni, która będzie m.in. zajmowała 
się ochroną zieleni w mieście. W skład rady weszli 
ekolodzy, fachowcy, ornitolodzy, dendrolodzy – ma-
my nadzieję, że rada pozwoli, aby ta funkcja miasta 
się rozwijała. Żebyśmy jeszcze bardziej pieczołowi-
cie podchodzili do natury – dodał włodarz.

 – Trudno powiedzieć, że cmentarz żyje, ale 
ten cmentarz zaczął żyć od czasu, jak zjawił się tu-
taj Klub Gaja. Przychodzi tu coraz więcej młodzie-
ży, nauczyciele chcą prowadzić lekcje. To nas bar-
dzo  cieszy,  bo wy  jesteście  naszą  przyszłością. 
Dziękujemy za waszą obecność i za to, że chcecie 
poznać współbraci, którzy tworzyli to miasto – mó-
wiła przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydow-
skiej Dorota Wiewióra.

Niezwykłym gościem święta była wykładow-
czyni sztuki opowiadania na Uniwersytecie w Oslo 
Georgiana Keable. Jej opowieści o relacjach czło-
wieka z naturą wpisują się w 19. edycję programu 

Święto Drzewa Klubu Gaja, które w tym roku w kra-
ju obchodzone jest pod hasłem Dla przyrody. 

 – Przez ponad 35 lat pracowałam, opowia-
dając z młodzieżą historie w Norwegii. Jest to su-
per praca. Na całym świecie historie mają podobne 
znaczenie i podobny temat – jeśli mamy zbyt wiele 
żądzy w sobie, to jest źle. Ale jeśli będziemy słu-
chać głosu lisa i będziemy potrafili go rozpoznać, je-
żeli podzielimy się chlebem ze starą kobietą, to bar-
dzo dobrze dla nas. Myślicie, że to wszystko tylko 
opowieści, ale to samo mówią teraz naukowcy z ca-
łego świata. Potrzebujemy działać teraz, nie za 20 
lat, ale już, teraz. Dlatego tak się cieszę, że spotka-
łam Klub Gaja. Gaja jest jak Dawid walczący z Go-
liatem. Bo duży zmienia się bardzo powoli. Pamię-
tajcie, że każda wasza czynność dobra dla innych, 
dla planety, nawet najmniejsza, ma znaczenie. Te-
raz jest czas Dawida – musimy robić małe zmiany – 
mówiła Georgiana Keable.

–  Praca  i  opowieści Georgiany wpisują  się 
bezpośrednio w ten rodzaj podejścia do przyrody, 
który jest mi niezwykle bliski. Przyroda i jej połącze-
nia, i zależności z nami, powinna stać się częścią 
naszej kultury, a nie tylko być oceniana z perspek-
tywy użyteczności dla człowieka – podsumował Ja-
cek Bożek z Klubu Gaja.                                          ek
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Uroczyste wprowadzenie do 
eksploatacji pięciu nowych, 
niskopodłogowych i niskoemisyjnych 
autobusów Solaris Urbino 12 odbyło 
się 11 października w Miejskim 
Zakładzie Komunikacyjnym 
w Bielsku-Białej. Dostarczone przez 
firmę Solaris pojazdy są dobrze 
wyposażone i bardzo nowoczesne, 
a co najważniejsze – ich bogate 
wyposażenie to ukłon m.in. 
w stronę osób niepełnosprawnych 
korzystających z komunikacji miejskiej.

Autobusy mają 12 m długości, mogą po-
mieścić 85 pasażerów, w tym 25 na miejscach 
siedzących. Koszt brutto  ich zakupu  to 7,995 
mln zł. Kluczyki do nowych autobusów wręczył 
kierowcom wiceprezydent Przemysław Kamiń-
ski (na zdjęciu u góry po prawej).

Nowe autobusy lada dzień wyjadą na biel-
skie ulice. Zapewniał o tym prezes MZK Sp. z o. 
o. Hubert Maślanka.

 – Wprowadzamy do naszej floty pięć no-
wych autobusów Solaris Urbino czwartej gene-
racji.  To duże  święto. Sytuacja  gospodarcza, 
z jaką mamy do czynienia, nie jest łatwa; doty-
ka nie tylko naszych gospodarstw domowych, 
to także niełatwy czas dla przedsiębiorców. Ro-
snące ceny, w naszym przypadku zwłaszcza 
paliwa, ale też innych elementów, to rzeczywi-
stość, która powoduje że inwestycje, które jesz-
cze wczoraj były pewne, dziś stają się wątpliwe. 
Tym bardziej się cieszę, że spotykamy się z tak 
radosnej okazji – odbioru nowych pięknych au-
tobusów, które za kilka dni wjadą na bielskie uli-
ce, by służyć mieszkańcom – mówił H. Maślan-
ka.

 – Powiększa się nasza flota autobusów, 
razem z pięcioma nowymi mamy ich w sumie 

136. W tej chwili na stanie  jest 69 autobusów 
Solaris, z tego najstarsze mają już 20 lat i  ich 
czas się kończy – musimy zastępować je nowy-
mi pojazdami. Te pięć autobusów to  już auto-
busy czwartej generacji. Różnią się od tych ku-
pionych cztery lata temu między innymi ścianą 
przednią, to widać na pierwszy rzut oka – mó-
wił wiceprezes zarządu MZK Sp. z o.o. Krzysz-
tof Knapik.

W pojazdach  jest  sporo nowości,  takich 
jak dłuższy tylny wyświetlacz wskazujący kieru-
nek jazdy, wygodne podparcia dla stojących pa-
sażerów, dodatkowe piktogramy na podłogach. 
To też pierwsze autobusy z nową tapicerką wy-
braną przez mieszkańców. Ale to nie wszystko. 
Autobusy mają zastosowane elementy, których 
nie mają inne pojazdy w Polsce, np. system an-
tywirusowy w układzie klimatyzacji powoduje, 
że wirusy są niszczone, a pasażerowie mogą 
bezpiecznie podróżować.

Bardzo istotnym elementem dla osób nie-
pełnosprawnych są drzwi odskokowo-przesuw-
ne, które po raz pierwszy będą używane w biel-
skiej  flocie MZK. Jeśli  się sprawdzą, pojawią 
się  w  kolejnych  autobusach.  W  środkowych 
drzwiach jest specjalna platforma do podjazdu 
wózków. Autobus jest też wyposażony w istot-
ny element dla osób słabowidzących. To tabli-
ca wysokiego kontrastu z numerem linii umiesz-
czona za przednimi drzwiami. Przyciski w auto-
busach i na zewnątrz – otwierania drzwi i sto-
pu – są opatrzone znakami w alfabecie Braille’a. 
W pojazdach są specjalnie wyznaczone miej-
sca dla osób niepełnosprawnych, dla wózków 
inwalidzkich i wózków dziecięcych.

 – To efekt naszej współpracy z Powiato-
wą Społeczną Radą ds. Osób Niepełnospraw-
nych przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej – 
mówił prezes Hubert Maślanka.

Trzeba  też  wspomnieć,  że  umowa  na 
kupno pojazdów zawiera także pięcioletni pa-
kiet  gwarancji  na wszystkie  części,  10-letnią 

pięć nowych autobusów

gwarancję na system covidowy i klimatyzację, 
11-letnią gwarancję na system gaszenia poża-
rów i 15-letnią na nadwozie, a także 10-letnią 
gwarancję na skrzynię biegów.

Podczas prezentacji  odbyło  się  również 
podpisanie umowy z firmą Solaris na dostawę 
do bielskiej spółki kolejnych czterech autobu-
sów, tym razem przegubowych.

 – To kolejna dobra wiadomość dzisiejsze-
go dnia – mówił obecny na uroczystości   za-
stępca prezydenta miasta Przemysław Kamiń-
ski. – Wszystko to robimy z myślą o mieszkań-
cach, tak aby podróżowali komunikacją miejską 
bezpiecznie i komfortowo – dodał.

Firma Solaris ma 7 miesięcy na wykona-
nie autobusów przegubowych.

 – Te autobusy będą podobne do tych, któ-
re dziś przekazujemy, z tą różnicą, że będą mia-
ły czworo drzwi, będą dłuższe. Oczywiście bę-
dą wyposażone w mocniejsze silniki, dostoso-
wane do gabarytów pojazdów – deklarował dy-
rektor sprzedaży regionu południowego Solaris 
Rafał Zajas.                                                                  ek
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naucZycieL  
– Zawód cZy misja?

12 października w Teatrze Polskim w Bielsku-Bia-
łej odbyły się oficjalne obchody Dnia Edukacji Narodo-
wej przypadającego 14 października. Najlepszym na-
uczycielom wręczono nagrody prezydenta miasta.

143 pracowników oświaty ze stolicy Podbeskidzia 
otrzymało nagrody prezydenta Bielska-Białej. W imie-
niu prezydenta Jarosława Klimaszewskiego nagrody 
wręczył zastępca prezydenta Piotr Kucia. W uroczysto-

ści udział wzięli także przewodniczący Rady Miejskiej 
Bielska-Białej Janusz Okrzesik i radny Marcin Litwin.

– Pierwsze znane imiona nauczycieli pochodzą 
ze starożytnej Grecji. Przez wieki wiele się zmieniało: 
nazwy przedmiotów, warsztat dydaktyczny i całe oto-
czenie związane z oświatą. Ciągle jednak stawiane jest 
pytanie, czy nauczyciel to zawód, czy misja, wybór, czy 
też powołanie? Ja uważam, że jest to misja społeczna 
połączona z powołaniem, która wymaga wiedzy i umie-
jętności prowadzenia procesu dydaktycznego, wycho-
wawczego, ale  również odpowiedzialności za ucznia 
przed  rodzicem.  W  dniu  nadchodzącego  waszego 

święta – w imieniu własnym i prezydenta Jarosława Kli-
maszewskiego – dziękuję wam za wasze zaangażowa-
nie, kreatywność i wyniki waszych uczniów. Życzę rów-
nież osobistego spełnienia i tego, by uśmiech zawsze 
gościł na waszych twarzach – mówił zastępca prezy-
denta Piotr Kucia.

Obecny na spotkaniu dyrektor delegatury Śląskie-
go Kuratorium Oświaty Tomasz Kowalik wręczył biel-
skim nauczycielom nagrody kuratora oświaty.  

Prezentem na Dzień Nauczyciela od Teatru Pol-
skiego był spektakl poświęcony postaci Kaliny Jędru-
sik, pt. Wyspa Kalina.                                                     JacK

11  października  w  kościele  Naj-
świętszej Marii  Panny Królowej Polski 
rozpoczęto kolejną edycję akcji pt. Po-
la Nadziei. Uczestniczą w niej 54 szkoły. 
Celem akcji jest pozyskiwanie funduszy 
na rzecz bielskiego stacjonarnego Ho-
spicjum im. św. Jana Pawła II.

Tradycyjnie  wszystko  rozpoczę-
ło się od modlitwy ekumenicznej. Dele-
gacje z kilkudziesięciu szkół z  regionu 
otrzymały cebulki żonkili, a zaproszeni 
goście zasadzili  kwiaty przed siedzibą 
hospicjum przy ul. Zdrojowej. Żonkile są 
symbolem nadziei i walki z cierpieniem.

Na spotkanie przybyli przedstawi-
ciele różnych środowisk. Władze samo-
rządowe Bielska-Białej  reprezentowali 
zastępca prezydenta Adam Ruśniak, wi-
ceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr 
Ryszka oraz radny Szczepan Wojtasik.

Podczas  nabożeństwa  bp  Piotr 
Greger  podkreślił,  że miłosierdzie  jest 
formą spłacania długu miłości.

Przemawiający  w  imieniu  prezy-
denta Jarosława Klimaszewskiego jego 
zastępca Adam Ruśniak mówił: – Dzi-
siejsza  akcja  to  kolejny  odruch  serca, 
w który włączają się ludzie dobrego ser-
ca. To dar szczególnie od młodych  lu-
dzi, którzy w ten sposób dają świadec-
two, że przez życie nie można przejść 

egoistycznie. Idąc przez życie, musimy 
myśleć o drugim człowieku. Ta akcja po-
kazuje, że słowo człowieczeństwo to nie 
tylko miłe określenie, ale decyzja na ży-
cie nie samolubne, ale otwarte na dru-
giego człowieka i jego potrzeby. Potra-
fimy się dzielić i ofiarować cząstkę sie-
bie. To jest najpiękniejsze w tej akcji i za 
to bardzo dziękuję – zakończył zastępca 
prezydenta.

Prezes  Salwatoriańskiego  Sto-
warzyszenia  Hospicyjnego  Grażyna 
Chorąży przypomniała, że udział szkół 
w programie Pola Nadziei polega na or-
ganizowaniu imprez i podejmowaniu in-
nych działań, których celem jest zbiórka 
pieniędzy na hospicjum. Warto przypo-
mnieć, że placówka ruszyła 5 lat temu. 
Znajduje się tu 28 łóżek dla chorych. Do-
tąd hospicjum przyjęło 616 pacjentów.

W trakcie spotkania wręczono dy-
plomy  i  puchary  przedstawicielom  in-
stytucji  wspierających  hospicjum  oraz 
reprezentantom szkół biorących udział 
w akcji. Na zakończenie nabożeństwa 
delegacje szkół otrzymały cebulki żonki-
li do zasadzenia w swoich szkołach, aby 
w  nowym  sezonie  wiosennym można 
było przeprowadzać żonkilowe kwesty 
na rzecz stacjonarnego hospicjum. 

Jacek Kachel

posadZiLi ŻonkiLe

Żonkile sadzą m.in. naczelnik Ewa Szymanek-Płaska i ks. Piotr Schorra

Adam Ruśniak, starosta Andrzej Płonka, radna wojewódzka Ewa Żak i inni wspoma-
gający hospiscjum z dyplomami
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Dni Seniora 2021 zostały uroczyście zain-
augurowane 4 października w Domu Kultury im. 
Wiktorii Kubisz. Otworzył je zastępca prezyden-
ta Adam Ruśniak.

 – W imieniu prezydenta miasta Jarosława 
Klimaszewskiego z wielką radością ogłaszam 
otwarcie tegorocznych Dni Seniora w naszym 
mieście. Cieszę się, że możemy w tak piękny 
dzień, gdy za oknami jest piękna złota jesień, 
spotkać się tutaj i świętować piękną jesień ży-
cia – mówił A. Ruśniak, przechodząc do podsu-
mowania konkursu artystycznego Senior – moje 
miasto Bielsko-Biała – 70 lat razem.

 – To trochę symboliczne, bo wielobarw-
ność i różnorodność przyrody jesienią w idealny 
sposób oddaje różnorodną i niezwykle barwną 
państwa twórczość. Dziękuję za udział w kon-
kursie; jego poziom sprawił, że mieliśmy nie la-
da problem, aby wybrać najlepsze prace – mó-
wił A. Ruśniak.

Następnie odbyła się prezentacja uczest-
ników konkursu oraz  jego rozstrzygnięcie. Na 
konkurs przysłano 31 prac plastycznych, 8 prac 
fotograficznych, 19 dzieł rękodzielniczych i 12 
utworów literackich. Po obliczeniu wyników gło-
sowania laureatami zostali:

•  w  kategorii  praca  plastyczna:  Leszek 
Henryk Dryja i Brygida Machura    
•  fotografia:  Julia Kowalik  i  Janina Cho-
rzewska
• rękodzieło: Jadwiga Lasek  i Alicja Sie-
niawska
• wiersz lub proza: Lidia Boba i Gerard Zie-
lasko
Po wręczeniu nagród wystąpił Paweł Mi-

kler, a po nim Zespół Taneczny AS+ z Akademii 
Seniora z programem Taki wdzięk.

Drugiego dnia Jesienną Senioriadę Spor-
tową  zorganizował  Bielsko-Bialski  Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. Na terenie kompleksu spor-
towego  Orlik  w  Parku  Słowackiego  seniorzy 
uczestniczyli  w  niezwykłych  i,  jak  podkreśla-
li organizatorzy, nieoczywistych konkurencjach 
sportowych. Było na przykład wbijanie gwoździ 
i piłowanie drewna. Dużą popularnością cieszy-
ły się zajęcia zumby na wolnym powietrzu. 

Niemal każdego dnia w różnych częściach 
miasta odbywały się warsztaty nordic walking. 

Lubią żyć i pomagać
Punktem kulminacyjnym Dni Seniora by-

ło rozstrzygnięcie trzeciego konkursu Aktywny 
Senior Roku 7 października w sali sesyjnej Ra-
tusza. Głównym celem  tego plebiscytu jest pro-
pagowanie aktywności  seniorów poprzez do-
cenienie liderów i osób, które organizują życie 

społeczno-kulturalne na terenie stolicy Podbe-
skidzia dla osób wcześniej urodzonych. W uro-
czystości  udział  wzięli  zastępca  prezydenta 
Piotr  Kucia,  przewodnicząca  Rady  Seniorów 
w Bielsku-Białej Elżbieta Rosińska i przewod-
niczący  Komisji  Zdrowia,  Polityki  Społecznej 
i Sportu Rady Miejskiej Karol Markowski.

W  imieniu  prezydenta  Jarosława Klima-
szewskiego zgromadzonych witał Piotr Kucia.

 – Każdy dzień przynosi nam nowe wy-
zwania. Bywają one różne, lecz za każdym ra-
zem wymagają  zaangażowania.  Dlatego  jest 
mi  niezwykle  miło,  że  dzisiaj  mogę  spotkać 
się z aktywnymi i zaangażowanymi seniorami. 
Ludźmi, którzy w codziennym życiu potrafią nie 
tylko znaleźć czas, ale podjąć każdą  inicjaty-
wę i doprowadzić ją do końca, działając z pasją 
i społecznie. To jest budujące i niezwykle waż-
ne – podkreślał zastępca prezydenta.

Spośród 11 zgłoszonych kandydatów ka-
pituła konkursu obdarzyła zaszczytnym tytułem 
Aktywny Senior Roku 2021 Liliannę Zarębińską 
ze Stowarzyszenia Akademia Seniora.

Laureatka ma 70 lat, od 2012 roku jest ak-
tywną działaczką Akademii Seniora, a od 2016 
r.  przewodniczącą  zarządu. Od  lat  poświęca 
swój czas i energię pracy społecznej na rzecz 
seniorów mieszkających w Bielsku-Białej. Jest 
inicjatorką i pomysłodawczynią wielu wydarzeń, 
w  tym międzynarodowych  i międzypokolenio-
wych dni seniora w naszym mieście. Pani Li-
lianna jest osobą kreatywną i otwartą. Członko-
wie stowarzyszenia zawsze mogą na nią liczyć. 
Pomimo pandemii starała się aktywizować se-
niorów zawsze wtedy, kiedy pojawiała się  ta-
ka możliwość. Dzięki  jej determinacji seniorzy 
przetrwali ubiegłoroczne i tegoroczne lockdow-
ny. To jeden z ważniejszych filarów społeczno-
ści seniorskiej naszego miasta.

Zapytaliśmy laureatkę konkursu, jakimi ce-
chami powinien charakteryzować się aktywny 
senior.

 – Trzeba mieć w sobie optymizm, pomy-
sły i chęć pomocy drugiemu człowiekowi, bo ra-
zem żyć to lepiej żyć. Ta nagroda to podsumo-
wanie 9 lat mojej działalności w Akademii Se-
niora,  która  rozpoczęła właśnie  jubileuszowy 
rok. Chciałabym zaznaczyć, że nie byłoby mnie 
tutaj, gdyby nie to, że do naszej akademii ludzie 
chętnie przychodzą. Nie da się działać dla ludzi 
bez  ludzi. Nagroda dzisiejsza  jest dla wszyst-
kich moich koleżanek i kolegów zaangażowa-
nych w działalność akademii – mówiła Lilianna 
Zarębińska.

Oto sylwetki pozostałych kandydatów do 
plebiscytowego tytułu.

bieLsko-biała seniorami stoi
Święto osób wcześniej urodzonych trwało w mieście od 4 do 10 października. Program był bogaty i urozmaicony, znalazły się w nim  
propozycje zajęć kulturalnych i sportowych, spotkania z ciekawymi ludźmi, rozstrzygnięcia konkursów. Punktem kulminacyjnym Dni Seniora 
było rozstrzygnięcie trzeciego konkursu Aktywny Senior Roku.  Zaszczytny tytuł otrzymała Lilianna Zarębińska ze Stowarzyszenia  
Akademia Seniora. – Nie da się działać dla ludzi bez ludzi – mówi laureatka.

A Ruśniak i E. Rosińska wręczają nagrody zwycięzcom konkursu 
artystycznego
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Marta Kłosowicz – (lat 71) od 2016 r. mieszkan-
ka Domu Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela w Cy-
gańskim Lesie. Społeczniczka aktywizująca mieszkań-
ców Domu. Dba o bibliotekę, organizuje spotkania czy-
telnicze, prowadzi kronikę, w której opisuje dzieje DPS-
-u  i uczestniczy w corocznym Narodowym Czytaniu. 
Jest empatyczna  i pozytywnie nastawiona do życia, 
a swoją radością zaraża innych. To jedna z najaktyw-
niejszych osób w Domu Nauczyciela. Swoim optymi-
zmem zaraża współmieszkańców. Troszczy się o oso-
by z demencją, osoby cierpiące, dla których jest ogrom-
nym wsparciem.

Urszula Holek – (lat 69) urodzona w Bielsku-Bia-
łej, absolwentka bielskiego Ekonoma. Trudne rodzinne 
sprawy, którym musiała sprostać w życiu, nie załamały 
pani Urszuli, lecz tak zahartowały, że ze zdwojoną si-
łą zaczęła działać w społeczności osiedla Kopernika. 
Działa z seniorkami w Klubie Książki przy Bibliotece na 
os. Kopernika, uczestniczy w spotkaniach  filmowych 
organizowanych przez Książnicę Beskidzką i w zaję-
ciach Klubu Samopomocy Przystań przy ul. Piastow-
skiej. Prowadzi kronikę. Nie istnieje dla niej słowo nie-
możliwe.

Krzysztof Adamus  –  (lat  62)  rodowity  bielsz-
czanin,  pracował  w  zawodzie  kierowcy-mechanika. 
W związku z kłopotami zdrowotnymi zmienił  tryb ży-
cia. Od  9  lat  jest  aktywnym  członkiem  koła  seniora 
w Lipniku, a w szczególności grupy teatralnej Dlaczego 
nie?. Nie lubi tracić czasu, bierze sprawy w swoje rę-
ce, współorganizuje zabawy, potańcówki, ogniska. Ak-
tywnie działa w klubie samopomocy Przystań. Zawsze 
można na niego liczyć.  

Stanisław Herok – (lat 63) aktywny społecznik 
niosący bezinteresowną pomoc w Domu Dziennego 
Pobytu przy ul. Sterniczej, gdzie od wielu lat uczestni-
czy w zajęciach. Chętnie angażuje się w wydarzenia 
artystyczne organizowane przez Stowarzyszenie Ser-
ce dla Serca. Wyróżnia się dobrocią i troskliwością wo-
bec drugiego człowieka. Wrażliwy na potrzeby innych, 
ale otwarty i spontaniczny. Dusza towarzystwa.

Władysław Pikul  –  (lat  84)    aktywnie  działa 
w klubie Senior+. Jest wsparciem dla klubowiczów za-
równo jako kierowca, jak i organizator różnych imprez. 
Jest także złotą rączką i potrafi naprawić wszystko. Nikt 
tak nie skręca papierowych rurek potrzebnych koleżan-

Jakub Białożyt –  (lat  74)  urodzony  w  Milów-
ce. Obecnie mieszka w DPS-ie na ul. Olimpijskiej. Ze 
względu na chorobę zrezygnował z pracy zawodowej, 
a rehabilitacja pozwoliła mu odkryć w sobie talent ma-
larski. Obecnie  to  jego druga pasja po budowie mo-
stów. W DPS-ie wyróżnia się aktywną postawą. Wspie-
ra domowników, dzieli  się wiedzą  i umiejętnościami. 
Otwarty na działania międzypokoleniowe, lubi wyzwa-
nia. Jego prace zdobią ściany domu, umilając miesz-
kańcom otoczenie.

Wszyscy kandydaci otrzymali wyróżnienia i por-
celanowe serca, symbol 70 lat połączenia Bielska i Bia-
łej, które  zostały wykonane przez uczestników Środo-
wiskowego Domu Samopomocy Podkowa przy wspar-
ciu terapeutów.

Podczas gali rozstrzygnięcia plebiscytu Aktywny 
Senior Roku 2021 wręczono też specjalne wyróżnie-
nie od Rady Seniorów – za całokształt działalności na 
rzecz środowiska seniorów miasta Bielska Białej otrzy-
mała je Maria Satława. Wyróżnienie Rady Seniorów, 
którego pomysłodawczynią  jest  przewodnicząca RS 
Elżbieta Rosińska, jest niezależne od plebiscytu, jed-
nak istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie przy-
znawane również w kolejnych latach.

Wśród  kulturalnych  propozycji  Dni  Seniora  był  
m.in. efektowny koncert Zespołu Pieśni  i Tańca Biel-
sko w Bielskim Centrum Kultury, spotkanie podróznicze 
Z Wiolą i Wojtkiem dookoła świata, wykłady Jacka Ka-
chla pt. Dawniej niż wczoraj – rok 1951 oraz spektakl 
Pół żartem, pół sercem w Teatrze Polskim. 

Jacek Kachel

kom do wyplatania koszyków. Poza klubem opiekuje 
się chorą na demencję sąsiadką.

Helena Kocińska – (lat 85) w 1992 r.  los rzucił 
ją do Bielska-Białej za sprawą męża. Zaangażowana 
w działalność koła kombatantów im. gen. Józefa Ku-
stronia. Co  tydzień wspiera  członków koła –  swoich 
podopiecznych. Rozmowa, pomoc psychologiczna, za-
łatwianie spraw urzędowych, pomoc socjalna, organi-
zowanie wycieczek – to aktywności pani Heleny. Sama 
twierdzi, że najbardziej lubi ŻYĆ i pomagać.

Lucyna Dodyk – (lat 69) od trzeciej klasy szko-
ły  podstawowej mieszka  w  Bielsku-Białej.  Seniorka 
z ogromną empatią, niosąca wszystkim zrozumienie 
i pomoc. Aktywna społecznie zarówno w klubie Senior 
+,  jak  i wśród swoich znajomych i sąsiadów. Zawsze 
można na nią  liczyć w załatwieniu  spraw u  lekarza, 
w aptece, zakupów. Wszędzie jest jej pełno. Ma mnó-
stwo sił witalnych i może być wzorem do naśladowania.

Maria Grzywa – (lat 76) wiceprzewodnicząca za-
rządu Akademii Seniora, w której czynnie działa   od 
2003 roku. Współorganizatorka artystycznych spotkań 
seniorów w Kubiszówce zwanych Sąsiadówkami oraz 
międzypokoleniowych pikników. Czynnie współpracuje 
z organizacjami senioralnymi w Czechach i na Słowa-
cji w zakresie wymiany doświadczeń, organizacji spo-
tkań, wycieczek i zawodów sportowych. Sama trzykrot-
nie zdobyła medale na zawodach sportowych we Fryd-
ku Mistku.

Maria Satława – (lat 73) aktywna działaczka na 
rzecz  seniorów  w  dzielnicy  Hałców.  Przewodniczą-
ca koła nr 7 Hałcnów Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Bielsku-Białej. 
Organizatorka  i  animatorka wielu  róż-
norodnych  form  aktywności  seniorów, 
stwarzająca im jednocześnie możliwość 
uczestnictwa w życiu społecznym, kultu-
ralnym oraz integracji międzypokolenio-
wej. Osoba otwarta i uczynna, niosąca 
przede wszystkim pomoc w łagodzeniu 
przejścia z aktywnej pracy zawodowej 
na emeryturę.

Na zdjęciu Lilianna Zarębińska z rad-
nym Karolem Markowskim i zastępcą 

prezydenta Piotrem Kucią

Organizatorzy plebiscytu Aktywny Senior wraz z osobami nominowanymi do tytułu i jego laureatką
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ZieLony prZystanek
Od niedawna elementem przystanku 

przy ul. Piastowskiej w Bielsku-Białej jest 
zieleń. Na przystanku Dworzec w kierun-
ku centrum pojawiło się sześć prostokąt-
nych, sporych donic obsadzonych pnącza-
mi, trawami i miniaturowymi kwiatami. Te-
raz pozostaje tylko czekać, aż rośliny uro-
sną i utworzą zieloną ścianę.

Po obu stronach przystanku przy ul. 
Piastowskiej  stanęło  6  donic  –  dwie  po 
jednej  i cztery po drugiej – o wymiarach 
150 cm x 50 cm x 50 cm, posiadających 
regulowane słupki oraz trejaż (konstrukcja 
służąca podtrzymywaniu roślin) wysoko-
ści 190 cm wykonany ze stalowych linek. 
Donice są ze stali ocynkowanej, malowa-

nej proszkowo. Zarówno donice, jak i ich 
obramowanie  są  pomalowane  w  odcie-
niach szarości. Donice zostały obsadzo-
ne trzema gatunkami roślin. To akebia pię-
ciolistkowa – pnącze o półzimozielonych 
liściach, oryginalnych, pachnących kwia-
tach  i  owocach  o  słodkawym,  jadalnym 
miąższu; imperata cylindryczna red baron 
– trawa o liściach latem zielonych u pod-
stawy, a czerwonych na końcach, jesienią 
czerwono-purpurowych oraz bratki minia-
turowe.

Realizacja  zielonego  przystanku 
przy pl. Adama Mickiewicza, którą zapo-
wiadaliśmy w tym roku, była jedną z czę-
ści składowych ogólnomiejskiego projek-
tu Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej  
2022.                                                              ek

11 października wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej Piotr Ryszka oraz wicedyrektor Biura RM Robert 
Kosowski  złożyli wizytę obchodzącej  setne urodziny 
Annie Rekowskiej.

Pani Anna urodziła się 9 października 1921 ro-
ku. w Łodygowicach. W związku małżeńskim przeżyła 
48 lat. Ma dwoje dzieci, troje wnuków, 6 prawnuków i 3 
praprawnuków.

  –  W  wieku  18  lat  pracowałam  w  Wapienicy, 
w Lenko, na oddziale wątkowania. Ponieważ byłam do-
brą pracownicą, kierownik chciał sprowadzić dla mnie 
nową maszynę. Wszystko pokrzyżowała wojna. Zakład 
zamknięto, wypłacono pensje i trzeba było wracać do 
domu. W czasie wojny, żeby uniknąć wywiezienia do 
Niemiec, pracowałam w gospodarstwie rolnym Anto-
niego Stanclika w Komorowicach. 

W  czasie  frontu w  gospodarstwie  stacjonowali 
wysoko postawieni Niemcy. Podczas ich pobytu 13 Po-
laków musiało przebywać w piwnicy. Czasem Niemcy 
dawali nam chleb. Po wodę trzeba było chodzić ukrad-
kiem na korytarz – wspominała pani Anna. – Później 
wkroczyli Rosjanie. Rabowali  co  się  dało. Rozwala-
li szafki, spiżarnie. Pozabierali nawet rzeczy osobiste. 
Zostaliśmy w  jednym podartym ubraniu,  które mieli-
śmy na sobie. Gdy wyszliśmy z ukrycia, na polach le-
żało pełno zabitych żołnierzy niemieckich i rosyjskich. 
Po wojnie mój brat miał obwoźną działalność handlo-
wą. Pomagałam mu, a potem pracowałam w różnych 
gastronomiach, między innymi w Patrii, w hotelu Pre-
zydent. Przepracowałam 35 lat – opowiadała jubilatka.

Przedstawiciele samorządu przekazali pani Annie 
życzenia i kwiaty od władz miasta.                          JacK

rok akademicki 
roZpocZęty

Akademia  Techniczno-Humani-
styczna, obchodząca w tym roku 20-le-
cie powstania, rozpoczęła 8 październi-
ka kolejny  rok akademicki. Tradycyjnie 
na  inauguracji zjawiło się wielu oficjal-
nych gości, w tym przedstawiciele władz 
wszystkich szczebli i wielu uczelni wyż-
szych. Samorząd Bielska-Białej  repre-
zentowali prezydent Bielska-Białej Jaro-
sław Klimaszewski i wiceprzewodniczą-
cy Rady Miejskiej Piotr Ryszka.

– Każda inauguracja nowego roku 
na ATH jest niezwykle ważna nie tylko 
dla naszego miasta, ale i całego subre-
gionu. Akademickość miasta to niezwy-
kle ważna cecha i trudno sobie wyobra-
zić dzisiaj europejskie, dobrze rozwijają-
ce się miasto bez ośrodka akademickie-
go. Uczelnia na trwałe wpisała się w ży-
cie miasta i to ona w dużej mierze zasila 
kadry naszego przemysłu. Współpraca 
uczelni, przemysłu i samorządu rozwija 

się bardzo dobrze. Ostatni czas jest nie-
zwykle owocny.  Bielsko-Biała bez ATH 
nie  byłoby  na  takim  poziomie  rozwo-
ju, a ścisły związek pomiędzy uczelnią 
a samorządem dobrze wpływa na obie 
instytucje – podkreślał prezydent Jaro-
sław Klimaszewski.

Gospodarz miasta w imieniu pre-
zydenta RP wręczył pracownikom ATH 
Złote  Medale  Za  Długoletnią  Służbę. 
Odznaczeni nimi zostali Aleksandra Pal-
ka-Piskorczyk, Edward Jarco, Bogusław 
Kocoń i Andrzej Krummel.

Z  inicjatywy  senator  Agnieszki 
Gorgoń-Komor uczelnia została odzna-
czona  Medalem  Orła  Białego  Senatu 
RP. Medal został wręczony podczas ce-
remonii otwarcia roku akademickiego.

Rok  akademicki  2021/2022  zain-
augurował rektor ATH Jacek Nowakow-
ski, tradycyjnym uderzeniem berła rek-
torskiego. W swoim przemówieniu przy-
pomniał nie tylko ostatnie dzieje uczelni, 
ale wrócił do początków, gdy akademia 
nie była jeszcze akademią, lecz filią Po-
litechniki Łódzkiej.

Najważniejszym punktem uroczy-
stości była immatrykulacja nowo przyję-
tych studentów; rotę ślubowania wypo-
wiedzieli także doktoranci podejmujący 
w tym roku naukę w Interdyscyplinarnej 
Szkole Doktorskiej ATH oraz doktorzy, 
którzy otrzymali stopień naukowy w mi-
nionym roku akademickim.

Podczas uroczystości Wykład  in-
auguracyjny pt. Połączy nas wrażliwość 
ekologiczna wygłosiła  prof.  Anna Wę-
grzyniak.

O oprawę muzyczną uroczystości 
zadbał Chór Akademii Techniczno-Hu-
manistycznej w Bielsku-Białej  pod dy-
rekcją Jana Borowskiego.                  JacK

sto Lat pani anny
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konsuLtacje

Pozostające  bez  zmian  od  2015 
roku taryfy opłat w strefie płatnego par-
kowania (SPP) w Bielsku-Białej nie za-
pewniają  już wystarczającej rotacji po-
jazdów. Kierowcom coraz bardziej opła-
ca się zostawiać w strefie auta na cały 
dzień  lub dłużej. Takie podejście unie-
możliwia zaś innym użytkownikom zna-
lezienie miejsca dla szybkiego załatwie-
nia  pilnych  spraw  w  centrum  miasta. 
W ten sposób na znaczeniu  traci pod-
stawowy argument utrzymywania stre-
fy płatnego parkowania. Miasto podda-
je  więc  konsultacjom  projekt  uchwały 
wprowadzającej szereg zmian.

Podstawowe założenia to: zdyna-
mizowanie częstotliwości wymiany po-
jazdów parkujących w strefie, poprawie-
nie dostępności wolnych miejsc parkin-
gowych oraz korekta godzin funkcjono-
wania stref. Wymienione czynniki łączy 
zasadniczy element – propozycja pod-
niesienia wysokości opłat za parkowa-
nie. Bez niego,  jak pokazują przykłady 
w całym kraju, nie uda się poprawić sy-
tuacji. Bielsko-Biała wpisuje się w ogól-
nopolski trend, bowiem podwyżki wpro-
wadziła już większość miast, w których 
funkcjonują podobne  rozwiązania. Tyl-
ko ostatnio opłaty wzrosły w Bytomiu, 
Katowicach, Częstochowie, Gliwicach, 
Poznaniu, Zielonej Górze, Warszawie, 
a wcześniej w Krakowie czy Gdańsku.

Co zatem proponuje miasto? Zmie-
nić godziny funkcjonowania stref z obec-
nych 8.00-16.00 na 8.00-17.00. Propo-

nowana  zmiana  ma  zapewnić  miesz-
kańcom, którzy wykupili stosowny abo-
nament, możliwość znalezienia wolnych 
miejsc postojowych po godzinie 16.00. 
Miejsca  te  najczęściej  są  zajmowane 
przez innych użytkowników, korzystają-
cych z możliwości darmowego postoju 
w SPP.

W  odpowiedzi  na  liczne  sygnały 
mieszkańców strefy  proponuje  się  za-
stosowanie  rozwiązania  znacznie  ko-
rzystniejszego niż dotychczasowy abo-
nament mieszkańca – w formie abona-
mentu obszarowego. Będzie on upraw-
niał do postoju w obrębie większego re-
jonu, obejmującego trzy wybrane przez 
mieszkańca ulice zlokalizowane bezpo-
średnio w pobliżu  jego miejsca zamel-
dowania. Rozwiązanie to pozwoli na ła-
twiejsze  znalezienie  wolnego  miejsca 
postojowego w strefie. Powyższa propo-
zycja wiąże się jednak ze zmianą opła-
ty  za  abonament  mieszkańca  ze  100 
na 150 zł rocznie. Jednocześnie zmia-
nie uległaby cena abonamentu przed-
siębiorcy z kwoty 140 zł na 200 zł mie-
sięcznie. 

Zmianą najbardziej uciążliwą, ale 
za  to  zwiększającą  rotację  pojazdów 
w strefie, jest propozycja zmiany obec-
nej stawki opłat. Nowa taryfikacja pre-
zentuje się następująco: 2 zł za pierw-
sze 30 minut postoju, 3,50 zł za pierw-
szą godzinę postoju, 4 zł za drugą godzi-
nę, 4,50 zł za trzecią i 3,50 zł za czwartą 
i każdą następną godzinę postoju.

Zmiany w strefie płatnego parkowania 
Strefy płatnego parkowania nie wzbudzają wiele sympatii u kierowców, ale to dzięki nim łatwiej znaleźć miejsce do parkowania w ścisłym 
centrum miasta. Od 14 października do 4 listopada br. trwają konsultacje z mieszkańcami projektu uchwały aktualizującej zasady 
funkcjonowania miejskiej Strefy Płatnego Parkowania. Dla podniesienia rotacji w strefie, zaproponowano m.in. zmianę godziny jej 
funkcjonowania oraz podniesienie wysokości opłat za parkowanie pojazdów.

W ślad za  tym, w celu zmotywo-
wania  kierowców  do  wnoszenia  opłat 
za postój w strefie, proponuje się pod-
nieść  stawkę  opłaty  dodatkowej,  wy-
maganej w sytuacji, gdy kierowca z róż-
nych względów nie  opłaci  parkowania 
w strefie. Koszt tej opłaty po zmianach 
wyniósłby 150 zł. Jednocześnie propo-
nuje się wprowadzić możliwość zmniej-
szenia tej kwoty o 50 proc. – tj. do 75 zł. 
Warunkiem jest uregulowanie jej w ter-
minie 7 dni od daty wystawienia wezwa-
nia.  Funkcjonujący  obecnie w mieście 
system umożliwia dokonanie opłaty do-
datkowej w każdym z parkomatów, tak 
więc nawet zapominalscy mogą spraw-
nie uregulować pomniejszoną o połowę 
opłatę karną bez narażania się na ryzy-
ko postępowania windykacyjnego  i ko-
nieczności odwiedzania siedziby opera-
tora SPP.

Konsultacje rozpoczęły się 14 paź-
dziernika 2021 r. i potrwają do 4 listopa-
da 2021 r. Opinie i uwagi w i ich ramach 
można zgłaszać: 

–  poprzez  interaktywny  formu-
larz zamieszczony na stronie interneto-
wej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 
w zakładce dedykowanej konsultacjom 
społecznym www. bielsko-biala.pl/index.
php/konsultacje, 

– za pośrednictwem poczty elek-
tronicznej  na  adres:  sekretariatspp@
mzd.bielsko.pl,

– za pośrednictwem poczty elek-
tronicznej  na  adres:  sekretariatspp@
mzd.bielsko.pl,

– pisemnie w biurze Działu Parkin-
gów i Strefy Płatnego Parkowania Miej-
skiego Zarządu Dróg, ul. Mostowa 1, 43-
-300 Bielsko-Biała, w godzinach urzędo-
wania.                                    oprac. JacK 

konsuLtacje w sprawie 
prZystanków
Prezydent miasta Bielska-Białej zarządza 
konsultacje społeczne ws. określenia 
przystanków komunikacyjnych oraz 
warunków korzystania z nich. 

Konsultacje ruszyły 14 października i potrwają do 
1 listopada br. Chodzi o uporządkowanie i uaktualnie-
nie nazewnictwa przystanków autobusowych zlokalizo-
wanych na terenie Bielska-Białej.

Konsultowany  jest  projekt  uchwały  w  sprawie 
zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr VI/102/2011 Ra-
dy Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011 
r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 

oraz warunków korzystania z przystanków komunika-
cyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 
gmina Bielsko-Biała.

Konsultacje obejmują obszar Bielska-Białej, a do 
udziału w nich uprawnieni są mieszkańcy miasta. Po-
legają one na kierowaniu przez uprawnione osoby opi-
nii i uwag w formie pisemnej lub elektronicznej. Opinie 
i uwagi w ramach konsultacji można zgłaszać 

– poprzez formularz interaktywny zamieszczony 
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce 
dedykowanej konsultacjom społecznym pod adresem 
www.bielsko-biala.pl/konsultacje, 

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na ad-
res: transport@um.bielsko.pl, 

– pisemnie za pośrednictwem skrzynki podaw-
czej znajdującej się w pokoju nr 233, II piętro w budyn-
ku Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 6.

Konsultacje rozpoczęły się 14 października i po-
trwają  do 1  listopada br.  Jednostką wyznaczoną do 
udzielania wyjaśnień w związku z przedmiotem kon-
sultacji  jest Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej.                                                      oprac. ek
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W Bielsku-Białej  rozważa się bu-
dowę na obrzeżach miasta, w miejscu 
byłej elektrociepłowni w bielskiej Wapie-
nicy,  instalacji  termicznego przekształ-
cania odpadów. Moc przerobowa plano-
wanego bloku energetycznego  szaco-
wana jest na ok. 100 000 Mg/rok odpa-
dów dla wartości opałowej odpadów 12 
MJ/kg. ITPO służyć będzie zagospoda-
rowaniu odpadów z terenu Bielska-Bia-
łej oraz 37 gmin powiatów cieszyńskie-
go, bielskiego i żywieckiego. Teren ten 
jest  zamieszkały  przez około  666  tys. 
mieszkańców. Koszt inwestycji szacuje 
się na ok. 400 mln zł.

5 października w Bielskim Centrum 
Kultury im. Marii Koterbskiej odbyła się 
kolejna debata z ekspertami, ekologa-
mi i mieszkańcami (pierwsze tego typu 
spotkanie w tym samym miejscu miało 
miejsce 15 lipca br.).

Węgiel bardziej szkodliwy niż odpady
– W ubiegłym roku sprowadziliśmy 

do kraju tyle samo węgla, ile w 2019 r. 
wytworzyliśmy odpadów komunalnych – 
12,8 mln ton. Wiele się słyszy o tym, że 
węgiel ten jest wątpliwej jakości, ale tra-
fia do naszych elektrociepłowni, bo jest 
tańszy  od  produkcji  rodzimej.  Jedno-
cześnie deponujemy na składowiskach 
–  a mówiąc  kolokwialnie,  zakopujemy 
w ziemi – przynajmniej 5,5 mln ton od-
padów komunalnych o wartości opało-
wej zbliżonej do węgla brunatnego, gdy 
tymczasem emisje z ITPO są o około 10 
razy niższe niż z energetyki węglowej. 
A zatem gdzie  tu  logika  i  sens w kon-
tekście dbałości o środowisko i klimat? 
Szwedzi dawno to odkryli i wiodą prym 
w różnorakich formach produkcji energii 
z odpadów, a jednocześnie kraj ten jest 
powszechnie uznawany za jeden z naj-
czystszych w Europie – powiedział Piotr 
Prochot, dyrektor ds. ochrony środowi-
ska Zakładu Gospodarki Odpadami SA 
w Bielsku Białej.

W Poznaniu ITPOK się sprawdza
Poznań  jest  jednym z  dziewięciu 

miast w Polsce, w  którym  funkcjonuje 
Instalacja Termicznego Przekształcania 
Odpadów Komunalnych.

– Ideą budowy spalarni w Pozna-
niu  było  m.in.  wyeliminowanie  depo-
nowania  frakcji odpadów zmieszanych 
na  składowiskach,  co  zresztą  udało 
się w 100 procentach – zapewniał ze-

branych  Łukasz Musieliński,  zastępca 
dyrektora  Wydziału  ds.  Infrastruktury 
Technicznej  Urzędu Miasta  Poznania. 
Jak  zaznaczył,  nieodzownym elemen-
tem funkcjonowania ITPOK-u w Pozna-
niu jest wykorzystanie potencjału ener-
getycznego drzemiącego w odpadach.

– Minione 5 lat wyraźnie pokaza-
ło (i nadal pokazuje), że instalacja sta-
ła  się  nieodzownym elementem bilan-
sującym miejski  system  ciepłowniczy. 
W kooperacji z Veolią Energia Poznań 
ITPOK  produkuje  ciepło,  które  zasila 
miejską sieć ciepłowniczą. Ponadto in-
stalacja stała się swego rodzajem źró-
dłem wspomagającym,  odgrywającym 
istotną  rolę  w  zabezpieczeniu  miasta 
w ciepło systemowe. Tym samym moż-
na powiedzieć, że Poznań dołączył do 
grona  miast  europejskich,  takich  jak 
Wiedeń czy Kopenhaga, wykorzystują-
cych odpady jako źródło energii. Dlate-
go też osobiście kibicuję każdemu takie-
mu projektowi, który, poparty komplek-
sowymi analizami uzasadniającymi jego 
potrzebę, zakłada wykorzystanie poten-
cjału energetycznego odpadów na rzecz 
produkcji ciepła i energii elektrycznej – 
podsumował poznański urzędnik.

Instalacja uzupełni recykling
Dr inż. Piotr Manczarski z Politech-

niki Warszawskiej uważa, że instalacja 
odzysku  energii  dla  ciepłownictwa  to 
wyższy poziom przetwarzania zgodnie 
z hierarchią postępowania z odpadami, 
komplementarny z recyklingiem.

– Państwa członkowskie Unii Eu-
ropejskiej  czy  regiony  o  najwyższych 
wskaźnikach Waste to Energy mają rów-
nież najwyższe wskaźniki  recyklingu – 
zauważył naukowiec. – Według Komi-
sji Europejskiej, opcja niskoemisyjna to 
wyłącznie  zapobieganie  powstawaniu 
odpadów.  Jednak  ekoprojektowanie, 
ograniczenie wytwarzania odpadów nie 
wystarczy, aby masowo ograniczyć od-
pady resztkowe. W sytuacjach kryzyso-
wych, takich jak Covid-19 czy niedawne 
powodzie, zawsze będą potrzebne, inne 
niż składowanie, instalacje do przetwa-
rzania  odpadów nienadających  się  do 
recyklingu – przekonywał dr Manczarski.

Jednocześnie przypomniał, że we-
dług  danych Eurostatu  prawie  połowa 
państw  członkowskich UE nadal  skła-
duje  ponad  40  proc  swoich  odpadów 
(w niektórych krajach ponad 80 proc.). 

w sprawie ekospaLarni beZ prZełomu
Fachowcy chwalą pomysł, ekolodzy i część mieszkańców mają wątpliwości – Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów dla Aglomeracji 
Beskidzkiej nadal budzi emocje.

– A to nie jest dobra wiadomość dla go-
spodarki odpadami w Unii. Metan emito-
wany przez składowiska jest gazem cie-
plarnianym znacząco bardziej oddziału-
jącym na zmiany klimatyczne niż CO2. 
W interesie bardziej ekologicznej Euro-
py jest zatem, aby nie zapomnieć o wła-
ściwym przetwarzaniu odpadów reszt-
kowych – podsumował pracownik Poli-
techniki Warszawskiej.

O  tym,  że  planowana  instalacja 
nie stanowi zagrożenia dla środowiska, 
przekonywał dr hab. inż. Sławomir Stel-
mach z Instytutu Chemicznej Przeróbki 
Węgla. Podobnie jak dr Manczarski, mó-
wił on o konieczności zagospodarowa-
nia odpadów nienadających się do po-
nownego przetworzenia:

– W dobie polityki prowadzącej do 
nieuchronnego odchodzenia od wyko-
rzystania  paliw  kopalnych w  celu  pro-
dukcji  energii  elektrycznej  i  ciepła po-
szukiwanie alternatywnych źródeł ener-
gii  jest  nieuniknione.  Jednym  z  takich 
źródeł są odpady, które nie nadają się 
do  recyklingu – stwierdził. – Wykorzy-
stanie własnych  odpadów  dla  produk-
cji  użytkowego  ciepła  dostarczanego 
mieszkańcom  jest  najrozsądniejszym 
rozwiązaniem dla lokalnych społeczno-
ści. Pozwala ono uregulować miejscową 
gospodarkę odpadami, będąc jednocze-
śnie  gwarancją  zaspokojenia  potrzeb 
mieszkańców w zakresie niezbędnych 
dostaw ciepłej wody i ciepła sieciowego 
– argumentował dr Stelmach.

Brak komunikacji z mieszkańcami?
Jednak to nie przekonało przeciw-

ników. 

Paweł Głuszyński z Towarzystwa 
na rzecz Ziemi zarzucił władzom miasta 
brak komunikacji z mieszkańcami:

–  Władze  Bielska-Białej  opiera-
ją pomysł budowy spalarni odpadów na 
hasłach, które nie znajdują potwierdze-
nia nawet w danych zawartych w bardzo 
złej  jakości  i  tendencyjnych opracowa-
niach przez nie zleconych – stwierdził. 
– Mimo wielokrotnie składanych miesz-
kańcom deklaracji od blisko dwóch  lat 
miasto nie opracowało analizy warian-
towej  systemu  gospodarki  odpadami 
komunalnymi  oraz  nie  podjęło  wyma-
ganych prawnie działań, które gwaran-
towałyby  wywiązanie  się  z  obowiąz-
ków  ustawowych,  także wobec  ośmiu 
innych gmin obsługiwanych przez ZGO 
SA.  O  jakości  dialogu  prowadzonego 
z mieszkańcami może  świadczyć  dzi-
siejsze spotkanie – publiczna informacja 
o nim pojawiła się na dzień przed wy-
znaczoną datą, mimo że jego termin był 
ustalony ponad trzy tygodnie wcześniej 
– stwierdził.

W rzeczywistości pierwsze ustne 
zaproszenie prezydent miasta, Jarosław 
Klimaszewski wystosował 9 września na 
spotkaniu z mieszkańcami osiedla Wa-
pienica. Do szerszej opinii publicznej in-
formacja dotarła nieco później.

– Jak tylko dostaliśmy potwierdze-
nie  udziału w debacie  ostatniego  pre-
legenta,  wystosowaliśmy  oficjalne  za-
proszenia. Informacja w mediach lokal-
nych  oraz  na  stronie  urzędu  pojawiła 
się 1 października – zapewniła Joanna 
Bojczuk, naczelnik Wydziału Gospodar-
ki Odpadami Urzędu Miejskiego w Biel-
sku-Białej.                                                    r

Prowadzący debatę na scenie BCK
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5  października  w  Katowicach  przedstawicie-
le  Urzędów  Pracy  z  całego  regionu  odebrali  Złote 
i Srebrne Odznaki za Zasługi dla Województwa Ślą-
skiego. W tym gronie znaleźli się przedstawiciele biel-
skiego Powiatowego Urzędu Pracy: dyrektor PUP Ma-
rek Hetnał oraz  jego współpracownicy Anna Kubie-
niec-Płachecka, Katarzyna Kotlarczyk i Sylwia Wyro-
ba.

Nagrody przyznano za ogromny wkład w wal-
kę o zachowanie miejsc pracy w czasie pandemii Co-
vid-19. PUP ze stolicy Podbeskidzia okazał się w tym 
najlepszy. Łącznie z różnego rodzaju programów po-
mocowych – w postaci udzielonego przedsiębiorcom 
wsparcia finansowego w ramach Tarczy Antykryzyso-
wej, której część realizowano pod szyldem Śląskiego 
Pakietu dla Gospodarki – bielski PUP rozdysponował 
189 mln zł. To więcej środków niż urzędy w Katowi-
cach czy Częstochowie.

 – Należy podkreślić, że bielski urząd pracy był 
największym  dysponentem  pomocy  wśród  wszyst-
kich urzędów działających na  terenie województwa 
śląskiego.  Wartość  pomocy  udzielonej  przez  biel-
ski PUP wyniosła prawie 190 mln zł. Dofinansowano 
ponad 10,5 tys. stanowisk pracy. Pomocą w postaci 
bezzwrotnych pożyczek i dotacji objęto ponad 20 tys. 
przedsiębiorców, a z dofinansowania jednoosobowych 
działalności skorzystało ponad 3,7 tys. osób – infor-

muje dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-
-Białej Marek Hetnał.

 – Rozdysponowanie tak dużej pomocy nie by-
łoby możliwe bez ofiarności  i  poświęcenia pracow-
ników urzędu, którzy zostawali po godzinach pracy, 
a w pierwszym okresie pandemii przychodzili również 
w soboty, aby w możliwie najkrótszym czasie ta po-
moc mogła trafić do naszych przedsiębiorców. Tak na-
prawdę te odznaki stanowią wyróżnienie nie dla nas 
– bezpośrednio odznaczonych, ale dla wszystkich pra-
cowników PUP zaangażowanych w walkę z gospodar-
czymi skutkami pandemii – podkreśla Marek Hetnał.

Jak informuje Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Śląskiego, województwo przekazało w sumie 1,4 
mld zł dla Śląskiego Pakietu dla Gospodarki skierowa-
nych bezpośrednio do firm i przedsiębiorstw. Zaanga-
żowanie województwa śląskiego w ratowanie miejsc 
pracy doceniła Komisja Europejska, przyznając mu ty-
tuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości.

Ogromny, pozytywny wpływ na powodzenie re-
alizacji Śląskiego Pakietu dla Gospodarki miało zaan-
gażowanie publicznych służb, w tym urzędów pracy. 
Urzędy wdrażały projekt w drugim jego filarze, w ra-
mach którego zadysponowano prawie 640 mln zł. Pa-
kiet zamknął się kwotą 1,4 mld zł. To pozwoliło wielu 
firmom przetrwać kryzys i nie redukować zatrudnienia 
– czytamy na stronie www.slaskie.pl.          oprac. JacK

Szpitalny system kolejkowy
W Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej wdro-

żony został elektroniczny system kolejkowy. Na parte-
rze i pierwszym piętrze znajdują się biletomaty. Pacjen-
ci powinni wybrać jedną z opcji dostępnych na ekranie.

Osoby, które mają już wyznaczony termin wizyty 
w poradni, proszeni są o wpisanie numeru PESEL w bi-
letomacie i udanie się w miejsce, wskazane na bilecie. 
Pacjenci, którzy po raz pierwszy chcą się zarejestro-
wać do konkretnej poradni, powinny pobrać numerek 
i udać się pod odpowiednie okienko.

Po wizycie u lekarza także należy skorzystać z bi-
letomatu. Pobrać numerek do właściwej rejestracji, ce-
lem ustalenia terminu kolejnej wizyty.

Zadaniem wdrażanego systemu jest uporządko-
wanie i ograniczenie kolejek pacjentów oczekujących 
w Centralnej Rejestracji Szpitala Wojewódzkiego.

Trzecia dawka
W Szpitalu Wojewódzkim można przyjąć trzecią 

dawkę szczepionki przeciw Covid 19. Szczepionka jest 
podawana osobom z zaburzeniami odporności.

Zgodnie  z  zaleceniami  Ministerstwa  Zdrowia, 
szczepionkę powinny przyjąć osoby poddawane ak-
tywnemu  leczeniu  przeciwnowotworowemu,  chorzy 
po przeszczepach narządowych, którzy przyjmują le-
ki immunosupresyjne lub terapie biologiczne, a także 
pacjenci, u których w ciągu ostatnich dwóch lat prze-
szczepiono komórki macierzyste.

Dodatkowe szczepienie można przyjąć dopiero 
28 dni po otrzymaniu drugiej dawki szczepionki prze-
ciw Covid-19. Natomiast przypominającą dawkę szcze-
pionki – po 6 miesiącach od pełnego zaszczepienia – 
mogą również przyjąć wszystkie osoby, które ukończy-
ły 50 lat.

Trzecią dawkę mogą otrzymać także medycy, któ-
rzy mają bezpośredni kontakt z pacjentem. W tym wy-
padku od pełnego zaszczepienia musi również minąć 
pół roku.

W celu ustalenia terminu chętnych na szczepienia 
należy zgłaszać pod numerem telefonu: 33 8102144, 
33 8102002.

Nowy punkt szczepień
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej  uruchomił 

7 października nowy punkt szczepień przeciwko Co-
vid-19. Pomieszczenia znajdują się w budynku placów-
ki, na poziomie – 1. Wejście do punktu usytuowane jest 
od strony ul. św. Andrzeja Boboli.

Na szczepienia do Szpitala Wojewódzkiego mo-
gą zgłaszać się chorzy z obniżoną odpornością, posia-
dający skierowanie na przyjęcie trzeciej dawki szcze-
pionki przeciw Covid-19. Szczepionkę przypominającą 
przeciwko koronawirusowi otrzymają w punkcie rów-
nież osoby, które ukończyły 50. rok życia, po 6 miesią-
cach od pełnego zaszczepienia.

Na razie szczepienia przeciwko Covid-19 wyko-
nywane są w Szpitalu Wojewódzkim raz w tygodniu – 
w czwartki. W przypadku większego zainteresowania, 
punkt będzie czynny również w inne dni tygodnia.

źródło: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

w sZpitaLu wojewódZkim

odsZedł dariusZ pegZa
Odszedł  Dariusz  Pegza,  pracownik  Bielsko-

-Bialskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji. Był zapalo-
nym krótkofalowcem. Na łamach Magazynu Samorzą-
dowego W BIELSKU-BIAŁEJ  kilkakrotnie pisaliśmy 
o jego wyprawach, m.in. na Kretę czy do Gruzji, skąd 
z podobnymi mu zapaleńcami wysyłał sygnały, testu-
jąc tego typu łączność w sytuacjach kryzysowych, jak 
trzęsienia ziemi czy powodzie.

Te wyprawy zawsze miały charytatywny charak-
ter,  krótkofalowcy zachęcali do udzielania wsparcia 
bielskiemu Szpitalowi Pediatrycznemu czy konkretnej 
potrzebującej osobie. Krótkofalowcy promowali także 
nasze miasto i region.

Na stronie Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji czytamy: W piątek 8 października zmarł 

nagle nasz kolega Dariusz Pegza. Człowiek ko-
chający życie i podróże, mający mnóstwo pla-
nów. Mąż, ojciec, lubiany i szanowany kolega, 
pracownik BBOSiR…

Pogrzeb Dariusza Pegzy odbył się 16 paź-
dziernika w Dąbrowie Górniczej.                      r

bieLski pup najLepsZy
Przedstawiciele 
Powiatowego Urzędu 
Pracy w Bielsku-Białej 
zostali wyróżnieni za 
walkę z gospodarczymi 
skutkami pandemii.

Dyrektor PUP Marek Hetnał  
i nagrodzone pracownice 

bielskiego PUP
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Miejski Zarząd Dróg dopuścił moż-
liwość zawracania na skrzyżowaniu ulicy 
Cieszyńskiej z ul. Stanisława Skrzydlew-
skiego. Manewr mogą wykonywać pojaz-
dy o masie do 3,5 tony.

O wprowadzenie możliwości zawra-
cania  na  tym  skrzyżowaniu wnioskowa-
li okoliczni mieszkańcy oraz działkowicze 
dojeżdżający do znajdujących się w pobli-
żu  ogródków. Stosowne  znaki  drogowe, 
z  obydwu  głównych  kierunków,  umiesz-
czono przed dojazdem do skrzyżowania. 
Informują o możliwości zawracania z wy-

łączeniem pojazdów o masie przekracza-
jącej 3,5 tony.

Wykonanie manewru w tym miejscu 
pozwala kierowcom skrócić drogę o kilka-
set metrów. Nie muszą bowiem jechać do 
najbliższych rond, które dotąd jako jedyne 
dawały możliwość zawrócenia.

Dopuszczenie  zawracania  w  tym 
miejscu  poprzedziła  pełna  procedura 
zmiany organizacji  ruchu,  którą  zatwier-
dziła  policja  oraz  Wydział  Komunikacji 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.  

oprac. JacK

Wydział  Komunikacji  Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej informu-
je,  że  od  11  października  nastąpiły 
zmiany w zakresie obsługi kilku przy-
stanków:

– dla linii nr 12, 32 i N2 urucho-
miona została dodatkowa para przy-
stanków  Hałcnowska  Architektów 
(w kierunku centrum miasta przysta-
nek zlokalizowany za skrzyżowaniem 
z ul. Barkowską, w kierunku Hałcno-
wa za skrzyżowaniem z ul. Architek-
tów);

– dla  linii nr 19  i P3 przystanki 
Konwojowa  TACHO  oraz  Konwojo-
wa TNT zostały zastąpione przystan-
kiem Konwojowa Strefa Przemysło-
wa  (nowy przystanek zlokalizowany 
w centralnej części ul. Konwojowej);

– dla linii nr 19 w kierunku osie-
dla  Złote  Łany  włączony  do  obsłu-
gi  zostaje  dodatkowy  przystanek  – 
Kwiatkowskiego  Most,  w  związku 
z czym wprowadzone zostaną korek-
ty w godzinach odjazdów;

–  dla  linii  nr  7  przystanki  Kar-
bowa  Hala Widowiskowo-Sportowa 
zostają  przeniesione  na  ul.  Karbo-
wą w okolicy wjazdu na teren hali (na 
zdjęciu).

Równocześnie  wprowadzona 
została zmiana w rozkładzie jazdy li-
nii nr 32 – kurs z przystanku Osiedle 
Karpackie z godz. 6.10 został przy-
spieszony na godz. 6.05, natomiast 
kurs  z  przystanku Hałcnów Kościół 
z godz. 6.50 przyspieszono na godz. 
6.45.                                   oprac. JacK

prZystanki inacZej od 11 paźdZiernika

wiemy więcej  
o Lasku batheLta

Bardzo często podczas przygoto-
wań do inwestycji jej oponenci twierdzą, 
że naruszy ona wynikający z historycz-
nych przesłanek stan  terenu – np.,  że 
w miejscu planowanej inwestycji zawsze 
był las. Jednak po dogłębnych analizach 
okazuje się, że stan obecny terenu ma 
niewiele wspólnego z jego dawnym wy-
glądem.

Sporo dyskusji  i  zarzutów wywo-
łała informacja o planach budowy miej-
skiego parkingu w sąsiedztwie rozbudo-
wanej ostatnio ul. Cieszyńskiej, tuż przy 
tzw. Lasku Bathelta. Parking, zdaniem 
części  obserwatorów,  zbyt  mocno  in-
geruje w drzewostan lasu, a planowana 
wycinka cennego przyrodniczo obszaru 
to kolejny przejaw betonowania miasta.

Dzięki  przeprowadzonej  przez 
ogrodnika miejskiego analizie zdjęć sa-
telitarnych, dostępnych w Systemie In-

formacji Przestrzennej Geo-Info, moż-
na cofnąć się w czasie do satelitarnych 
obserwacji sprzed lat. W 2009 r. w miej-
scu planowanego parkingu rosła trawa. 
Zdjęcie  z  2015  r.  pokazuje,  że  obszar 
dopiero zarasta dziko  rosnącymi krza-
kami  i pędami drzew, które samoistnie 
zagęszczają dawne pole w sąsiedztwie 
stojącego tu supermarketu.

Jaki z tego wniosek? Po pierwsze, 
historyczny obszar Lasku Bathelta, w ra-

zie budowy parkingu, wcale nie zostałby 
naruszony. Po wtóre, najstarsze drzewa, 
które miałyby być poddane wycince, ma-
ją najwyżej 12 lat.

Nikt oczywiście nie zaprzecza, że 
każda zieleń  jest cenna. Warto  jednak 
pamiętać, że w miejscu dawnej łąki mo-
że  powstać  zielony  parking,  obsadzo-
ny odpowiednio dobranymi gatunkowo 
co najmniej kilkuletnimi drzewami oraz 
krzewami.

Parking  ma  ułatwić  komunika-
cję mieszkańcom okolicy oraz turystom 
chcącym  skorzystać  z  zielonych  tere-
nów wokół  lotniska  i samego (nienaru-
szonego) Lasku Bathelta. To także jedy-
ny teren w sąsiedztwie dużego i cierpią-
cego na brak miejsc postojowych osie-
dla  mieszkaniowego,  będący  własno-
ścią gminy.  Jeśli więc parking ma po-
wstać, to wszystko wskazuje, że jest to 
optymalna lokalizacja.          oprac. JacK

teraZ moŻna tutaj Zawrócić
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prZetarg
Prezydent Bielska-Białej ogłasza pierwszy przetarg pisemny 
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, ob-
ręb Bielsko Miasto, stanowiących własność gminy Bielsko-Biała
1. pl. Rynek 12 – budynek główny (udział 590/1000 części)
ozn.: dz. 284 Kw BB1B/00074038/1, powierzchnia: 191 m2 
cena wyw. udziału: 1.027.470,00 zł, w  tym udział w gruncie: 
80.090,00 zł, udział w budynku: 947.380,00 zł
cena udziału osiągnięta w przetargu zostanie obniżona o 30 
proc.
2. ul. Józefa Pankiewicza 5 (oficyna + budynek niemieszkal-
ny), ozn.: dz. 283 Kw BB1B/00062649/0, powierzchnia: 105 m2 
cena wyw.: 446.011,00 zł, w tym grunt: 64.761,00 zł, budynek: 
381.250,00 zł
cena wyw.  pl. Rynek 12  i  ul.  Józefa Pankiewicza 5  łącznie: 
1.473.481,00 zł, wadium: 147.300,00 zł.
Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT.
Nieruchomości stanowią element zabytkowego układu urbani-
stycznego wpisanego do rejestru zabytków na podstawie decy-
zji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 16.08.1976 r. L.dz. 
KL.IV.5340/1/76 pod poz. A-1/76 oraz objęte są ochroną konser-
watorską na podstawie miejscowego planu ogólnego zagospo-
darowania przestrzennego dla Bielskiej Starówki, na podstawie 
uchwały nr LIII/749/98 Rady Miejskiej z 10 lutego 1998 r. 
Z dniem 1 czerwca 2015 r. budynki przy ul. Józefa Pankiewicza 5 
oraz pl. Rynek 12 zostały włączone do gminnej ewidencji zabyt-
ków Bielska-Białej, budynek przy ul. Józefa Pankiewicza 5 figu-
ruje również w wojewódzkiej ewidencji zabytków.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego Bielskiej Starówki przyjętym uchwałą nr LIII/749/98 Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej z 10 lutego 1998 r. nieruchomości znaj-
dują się w jednostce oznaczonej symbolem 6 – B7 U,M – ogólne 
przeznaczenie – funkcja usługowo-mieszkaniowa.
Zabytki jw. chronione są mocą ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami. Wszelkie działania zmie-
rzające do zagospodarowania obiektów i ich adaptacji wymaga-
ją każdorazowo uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem za-
bytków oraz uzyskania pozwolenia konserwatorskiego.
Zgodnie z kartoteką budynku, nieruchomość przy pl. Rynek 12 
została zdefiniowana jako budynek mieszkalny, natomiast oficy-
na przy ul. Józefa Pankiewicza 5 – jako budynek mieszkalny, bu-
dynek z pomieszczeniami gospodarczymi – jako pozostałe bu-
dynki niemieszkalne.
Nieruchomości są wyposażone w podstawowe urządzenia infra-
struktury technicznej. Posiadają dostęp do sieci elektroenerge-
tycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej i teletechnicznej.
Nieruchomość przy pl. Rynek 12  (budynek główny) o cał-
kowitej pow. użytkowej 229,39 m2  jest obiektem zabytkowym 
wpisanym indywidualnie do rejestru zabytków pod nr A-111/76 
na  podstawie  decyzji  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabyt-
ków z 01.09.1976  r., KL.IV.5340/440/76. Sprzedaży podlega 
udział  590/1000  części. Wojewódzki  Urząd Ochrony  Zabyt-
ków w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej pismem nr B-
-NR.5173.4.2021.AK, RPW/5357/2021 z 13.04.2021 r. wyraził 
zgodę na zbycie udziału – pozwolenie nr BB/283/2021.
Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami i uchwałą nr LXIII/850/98 RM z 18 czerwca 
1998 r. zmienioną uchwałą nr LV/1758/2006 z 14.03.2006 r. ce-
na udziału w nieruchomości pl. Rynek 12 osiągnięta w przetargu 
zostanie obniżona o 30 proc.
Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne, jest podpiwni-
czony w części frontowej. W budynku znajdują się trzy lokale 
mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 158,24 m2 (w tym 

jeden własnościowy – lokal nr 3 o pow. 80 m2 na I piętrze) oraz 
dwa lokale użytkowe o łącznej powierzchni 71,15 m2. Dwa gmin-
ne lokale w budynku Rynek 12 o pow. 47,00 m2 oraz o pow. 24,15 
m2, objęte są umowami najmu zawartymi na czas nieoznaczony. 
Umowy najmu mogą zostać rozwiązane za 3 miesięcznym okre-
sem wypowiedzenia. W 2019 r. w budynku został przeprowadzo-
ny remont konserwatorski elewacji i dachu.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przeprowadzenia 
i zakończenia remontu części wnętrza obiektu we wskazanym 
udziale, w okresie do 4 lat od daty nabycia nieruchomości. Prace 
remontowe nie mogą rozpocząć się później niż w ciągu 2 lat od 
daty nabycia nieruchomości. 
Nieruchomość przy ul. Józefa Pankiewicza 5 składająca się 
z budynku oficyny o pow. użytkowej 38,45 m2 oraz budynku nie-
mieszkalnego, w którym znajdują się pomieszczenia gospodar-
cze o pow. 37,80 m2 nie jest wpisana indywidualnie do rejestru 
zabytków, podlega natomiast ochronie konserwatorskiej na pod-
stawie przepisów ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami.
Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne, bez podpiwni-
czenia. W budynku znajduje się jeden lokal mieszkalny o pow. 
użytkowej 23,25 m2, oraz lokal użytkowy o pow. użytkowej 15,20 
m2 i 2 pomieszczenia gospodarcze o pow. użytkowej 37,80 m2.. 
Jeden gminny lokal przy ul. Józefa Pankiewicza 5 o pow. 15,20 
m2, objęty jest umową najmu zawartą na czas nieoznaczony. 
Umowa najmu może zostać rozwiązana za 3 miesięcznym okre-
sem wypowiedzenia.
Harmonogram przeprowadzenia remontu budynków przy ul. Jó-
zefa Pankiewicza 5: etap I – remont dachu, elewacji i izolacji do 
3 lat od zawarcia umowy notarialnej, etap II – remont wnętrza do 
4 lat od zawarcia umowy notarialnej. Nabywca zobowiązany jest 
do przeprowadzenia remontu w wyżej określonych terminach.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przeprowadzenia 
remontu nabywanych nieruchomości:
 – do 2 lat od daty zawarcia umowy sprzedaży Nabywca roz-
pocznie prace remontowo-konserwatorskie wnętrza budynku 
przy pl. Rynek 12 w zakresie nabytego udziału, poprzedzone 
uzyskaniem pozwolenia ŚWKZ,
zgodnie z art. 25.1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami:
 – do 4 lat od daty zawarcia umowy sprzedaży zostanie przepro-
wadzony i zakończony remont wnętrza obiektu przy pl. Rynek 12 
w zakresie nabytego udziału, dotyczący sufitów, ścian i podłóg, 
 – do 3 lat od daty zawarcia umowy sprzedaży Nabywca prze-
prowadzi i zakończy I etap prac obejmujący remont dachu, ele-
wacji i izolacji budynku przy ul. Józefa Pankiewicza 5, 
 – do 4 lat od daty zawarcia umowy sprzedaży zostanie prze-
prowadzony i zakończony II etap prac dotyczący remontu wnę-
trza budynku przy ul. Józefa Pankiewicza 5, w zakresie sufitów, 
ścian i podłóg.
Za ukończenie powyższych remontów budynków położonych 
przy pl. Rynek 12 i ul. Józefa Pankiewicza 5 uznaje się moment 
pełnego odbioru prac we wskazanych zakresach przez inspek-
tora Urzędu Ochrony Zabytków. 
Gmina Bielsko-Biała zastrzega sobie prawo odkupu obu nieru-
chomości w rozumieniu art. 593 § 1 Kodeksu cywilnego, w ter-
minie 5 lat od daty zawarcia aktu notarialnego umowy sprzeda-
ży. Skorzystanie z prawa odkupu nastąpić może w przypadku 
niewykonania lub nienależytego wykonania opisanego powyżej 
zobowiązania Nabywcy do przeprowadzenia remontów każdej 
z nieruchomości.
Z chwilą wykonania prawa odkupu Nabywca obowiązany jest 
przenieść z powrotem na Sprzedawcę własność kupionej nieru-
chomości za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży oraz za zwro-

tem nakładów na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 
Prawo odkupu nieruchomości na rzecz gminy Bielsko-Biała zo-
stanie ujawnione w księgach wieczystych prowadzonych dla ww. 
nieruchomości. W przypadku skorzystania przez gminę z prawa 
odkupu, Nabywca będzie zobowiązany do przeniesienia wła-
sności nieruchomości z powrotem na rzecz gminy w terminie do 
30 dni liczonych od dnia otrzymania przez Nabywcę oświadcze-
nia o skorzystaniu z prawa odkupu. Jeżeli w dacie otrzymania 
oświadczenia o wykonaniu prawa odkupu łączna wartość zobo-
wiązań zabezpieczonych hipotekami wpisanymi na nieruchomo-
ściach będzie wyższa niż cena odkupu, Nabywca do 3 miesięcy 
od dnia otrzymania oświadczenia o skorzystaniu z prawa odku-
pu zobowiązuje się do zaspokojenia tych roszczeń w taki spo-
sób, aby łączna ich wartość była mniejsza niż cena odkupu.
Gmina Bielsko-Biała zastrzega sobie umowne prawo pierwoku-
pu nieruchomości położonej przy ul. Józefa Pankiewicza 5, które 
zostanie ujawnione w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla 
ww. nieruchomości. W odniesieniu do nieruchomości położonej 
przy pl. Rynek 12, na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, gminie przy-
sługuje ustawowe prawo pierwokupu, które będzie ujawnione 
w dziale III księgi wieczystej.
W razie niedotrzymania wyżej określonych terminów remontu, 
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do zapłaty kar 
umownych. Wysokość kar umownych w każdym roku opóźnie-
nia wynosi 5 proc. zaoferowanej ceny każdej z nieruchomości. 
Obowiązek zapłaty kar umownych powstaje z pierwszym dniem 
następującym po dniu, w którym bezskutecznie upłynął którykol-
wiek z terminów wskazanych powyżej. Kara w wysokości 5 proc. 
naliczona będzie odrębnie, w przypadku zaniechania każdego 
z ww. terminów. Kary umowne wnosi się w terminie 14 dni od 
daty otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty. Kara umow-
na przysługuje gminie Bielsko-Biała bez względu na wysokość 
poniesionej szkody. Zapłata kar umownych zostanie zabezpie-
czona poprzez ustanowienie na nieruchomości hipoteki do kwo-
ty 30 proc. zaoferowanej ceny nieruchomości. W celu zabezpie-
czenia roszczeń gminy Bielsko-Biała, które mogą powstać z ty-
tułu niezapłacenia kary umownej, nabywca poddaje się rygorom 
egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania 
cywilnego, do kwoty 30% zaoferowanej ceny nieruchomości na 
rzecz gminy Bielsko-Biała. W przypadku poniesienia przez gmi-
nę Bielsko-Biała szkody przewyższającej karę umowną, gmina 
ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
W przypadku zbycia prawa własności nieruchomości w obrocie 
wtórnym, przed zrealizowaniem zobowiązań Nabywcy, Nabyw-
ca sceduje te zobowiązania na Kupującego (za wyjątkiem sy-
tuacji skorzystania przez gminę Bielsko-Biała z prawa pierwo-
kupu). Brak przejęcia powyższych zobowiązań przez kupujące-
go skutkować będzie dochodzeniem przez gminę Bielsko-Biała 
roszczeń finansowych z tytułu niezrealizowanych zobowiązań 
od pierwotnego Nabywcy. Poza opisanymi wyżej ograniczenia-
mi i zobowiązaniami, nieruchomości są wolne od obciążeń i nie 
są przedmiotem innych zobowiązań.
Nieruchomość można  obejrzeć  9  listopada  2021  r.  w  godz. 
13.00−13.30. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu po-
winny złożyć do 19 listopada 2021 r. (w zamkniętej kopercie) pi-
semną ofertę. Opis koperty: a) imię, nazwisko i adres oferenta 
albo nazwa lub firma oraz siedziba, jeżeli oferentem jest osoba 
prawna lub inny podmiot. b) oznaczenie oraz adres nieruchomo-
ści, c) zapis: Nie otwierać przed dniem 25 listopada 2021 r. przed 
godziną 10.00. Pisemna oferta powinna zawierać: imię, nazwi-
sko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli 
oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, datę sporządze-
nia oferty,                                                             ciąg dalszy na str. 13
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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,   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

Miejski Zarząd Dróg, tel. 334726010 od 7.30 do 15.30
e-mail: sekretariat@mzd.bielsko.pl
Dział Parkingów i Strefa Płatnego Parkowania:
 334726000

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

Rada Seniorów Bielska-Białej tel. 518676301
od września dyżury w czwartki w godz. 11.00-13.00 
w siedzibie RS przy ul. Stanisława Stojałowskiego 32

ZasZcZep się  
prZeciw grypie

W październiku ruszyła akcja szczepień przeciw 
grypie na sezon 2021/2022. Z bezpłatnych szczepień 
mogą skorzystać m.in. seniorzy w wieku 75 i więcej lat.

Ministerstwo  Zdrowia  informuje,  że  rozpoczę-
cie  realizacji  szczepień  przeciwko  grypie  na  sezon 
2021/2022 zostało zaplanowane na październik 2021 
r., z perspektywą zakończenia z końcem bieżącego ro-
ku lub do wyczerpania stanów magazynowych.

Szczepienia  będą  wykonywane  w  miejscach 
wskazanych na mapie punktów szczepiących przeciw 
grypie. Lista punktów szczepień jest dostępna na stro-
nie www. pacjent.gov.pl w zakładce Aktualności i bę-
dzie na bieżąco aktualizowana.

Do skorzystania z dobrowolnej bezpłatnej szcze-
pionki przeciw grypie zostały uprawnione osoby wy-
mienione w § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27 
sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania gry-
pie sezonowej w sezonie 2021/2022 (Dz.U. poz. 1581 
z późn.  zm.), w  tym osoby urodzone nie później niż 

w 1946 r. Zgodnie z wytycznymi, na szczepienie prze-
ciw  grypie  nie ma  skierowań, wystarczy  umówienie 
terminu wizyty w punkcie szczepień. Nie ma też zapi-
sów przez system e-rejestracji, termin wyznacza punkt 
szczepień podczas kontaktu z pacjentem.

Przy zapisie nie działa system e-rejestracji wyko-
rzystywany przy rejestracji na szczepienie przeciw Co-
vid-19.

Punkt szczepień nie wydaje zaświadczeń o wyko-
nanym szczepieniu, jednak fakt zaszczepienia zosta-
nie odnotowany w Internetowym Koncie Pacjenta lub 
w posiadanej przez osobę szczepioną Międzynarodo-
wej Książeczce Szczepień.

Osoba szczepiąca się jest zobowiązana do zło-
żenia oświadczenia o spełnieniu warunku wynikające-
go z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27 sierpnia 
2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezo-
nowej w sezonie 2021/2022 na wzorze dostępnym na 
stronie www.pacjent.gov.pl.

Na  stronie  Ministerstwa  Zdrowia,  w  zakładce: 
GRYPA  Informacje,  zostały  zamieszczone materiały 
dotyczące realizacji szczepień przeciw grypie na sezon 
2021/2022.                                                                       r

PRZETARG – dokończenie ze str. 13
oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu 
i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, oferowaną cenę (wyż-
szą od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty. Do oferty nale-
ży dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium. W ofercie nale-
ży podać łączną oferowaną cenę (za obie nieruchomości) wraz 
z informacją o oferowanej cenie: – dla udziału 590/1000 części 
w nieruchomości przy pl. Rynek 12, – dla nieruchomości przy ul. 
Józefa Pankiewicza 5. Zaoferowane ceny muszą być wyższe od 
cen wywoławczych podanych w ogłoszeniu o przetargu. Ofero-
waną cenę za udział 590/1000 części w nieruchomości przy pl. 
Rynek 12 należy podać w pełnej wysokości – kwota należna do 
zapłaty za nieruchomość wynikająca z ustalonej bonifikaty, zo-
stanie wyliczona przez komisję przetargową.
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wydziału Nieruchomości 
Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 5, pok. 202 (II piętro) 
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. 
Otwarcie ofert nastąpi przy udziale oferentów 25 listopada 2021 
r. o godz. 10.00 w sali nr 208 (II piętro) UM przy pl. Ratuszowym 
5. Wadium należy wpłacić do 19 listopada 2021 r. przelewem na 
konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-Księ-
gowy 25 1240 4142 1111 0000 4822 9638 Pekao S.A. Oddział 
w Bielsku-Białej. Potwierdzeniem wpłaty wadium  jest wpływ 
pieniędzy na konto urzędu w wyżej podanym terminie. Wadium 
zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetargu, a wpłacone 
przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet 
ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w ra-
zie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia 
umowy sprzedaży nieruchomości. Zaoferowaną kwotę za nie-
ruchomość należy uiścić w całości przed zawarciem umowy 
sprzedaży. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Z  dodatkowymi  warunkami  przetargu  można  zapoznać  się 
w Biurze Obsługi Interesanta UM przy pl. Ratuszowym 6, parter, 
stanowisko nr 4, tel. 33 4971806, lub w Wydziale Nieruchomości 
przy pl. Ratuszowym 5, II piętro, pok. 213, tel. 33 4701224 oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej UM. Adres strony internetowej 
urzędu: https://bip.um.bielsko.pl. Prezydent miasta może odwo-
łać ogłoszony przetarg z ważnych powodów. Przetarg może zo-
stać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.                     q

sprZedaŻ
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1990 ze 
zm.) podaje do publicznej wiadomości, że 22 października 2021 
r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz 
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informa-
cji Publicznej bip.um.bielsko.pl  zamieszczony został – na okres 
21 dni – wykazy nieruchomości, dotyczący sprzedaży:
1. działki gminnej, oznaczonej jako 3321/10 o pow. 375 m2, poło-
żonej przy ul. Francuskiej, obręb Stare Bielsko – w drodze bez-
przetargowej, z przeznaczeniem na uzupełnienie nieruchomości 
przyległej ozn. jako dz. 1281/10 oraz 1281/11,
2. lokalu mieszkalnego przy ul. Zygmunta Lubertowicza 3a/3, 
wraz z udziałem w gruncie w drodze bezprzetargowej na rzecz 
najemcy.                                                                                              q

najem/dZierŻawa
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1990 ze zm.) 
Prezydent Miasta Bielska-Białej podaje do publicznej wiado-
mości, że na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go w Bielsku-Białej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.
um.bielsko.pl 22 października 2021 r. zamieszczone zostały wy-
kazy nieruchomości, stanowiących własność gminy Bielska-Bia-
łej i miasta na prawach powiatu Bielska-Białej, przeznaczonych 
do oddania w najem /dzierżawę w drodze bezprzetargowej:
 – dz. 765/111 obręb Górne Przedmieście, czas ozn. 3 lata,
 – cz. dz. 1070/449 obręb Lipnik na czas nieoznaczony,
 – cz. dz. 973/25 obręb Aleksandrowice na czas nieoznaczony,
 – cz. dz. 1/16 obręb Dolne Przedmieście 53, czas oznaczony 
10 lat,
 – cz. dz. 619 obręb Biała Miasto na czas nieoznaczony,
 – cz. dz. 83/1 i 619 obręb Biała Miasto na czas nieoznaczony,
 – cz. dz. 136/34 obręb Olszówka Dolna na czas nieoznaczony
 – cz. dz. 494/11 obręb Komorowice Kr., czas oznaczony 3 lata,
 – cz. dz. 1095 obręb Górne Przedmieści, czas nieoznaczony.

q



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 21/489  22.10.202115
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.

just team Z medaLami
Z Mistrzostw Śląska Dzieci Młodszych – U12, które odbyły się  

9 października w Rudzie Śląskiej, zawodnicy Just Team Bielsko-Bia-
ła przywieźli dwa medale. Karolina Łopatecka zdobyła brązowy medal 
w rzucie piłeczką palantową, a Maks Okolus brązowy medal w skoku 
w dal.                                                                                                      JacK

judoka janosika  
mistrZem poLski seniorów 

W Mistrzostwach Polski Seniorek i Seniorów w Judo w Opolu 
złoty medal w kategorii 66 kg zdobył zawodnik Podbeskidzkiego To-
warzystwa Sportowego Janosik Patryk Wawrzyczek.

W zawodach wystartowało 215 zawodników i zawodniczek.
 – Finałową walkę z Arkadiuszem Makarewiczem (Preasidium 

Wrocław) Patryk wygrał przez TKO w 2,28 minucie. W drodze do zło-
ta Patryk kolejno zwyciężył Krzysztofa Klimkiewicza (Judo Kraków), 
Patryka Łoziaka (Czarni Bytom) oraz Filipa Bielińskiego (Gwardia Ko-
szalin). To nie był spacerek, a długa przerwa w startach spowodowa-
na pandemią była widoczna na tatami w Opolu. Wracamy silniejsi. Ten 
wynik dobrze rokuje w drodze do gwiazd, a one zaświecą w Paryżu 
w 2024 roku – informował Tomasz Chmielniak z PTS Janosik.

oprac. JacK

Siatkarze z Zespołu Placówek dla Dzieci 
i Młodzieży Parasol w Bielsku-Białej po raz ko-
lejny pokazali klasę w IX meczu Mądrze, zdro-
wo, na sportowo. Tym razem młodzież poko-
nała samorządowców 2:1. To był bardzo uda-
ny mecz w wykonaniu młodzieży Parasola. Re-
prezentacja placówki była w znakomitej formie, 
szła jak burza.

Kapitanem drużyny Parasola była Marty-
na. Drużynę samorządowców prowadził prze-

wodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecz-
nej  i Sportu Rady Miejskiej Karol Markowski.
Profesjonalne sędziowanie podczas meczu za-
pewnili prezes BKS Bielsko-Biała Aleksandra 
Jagieło oraz prezes BBTS Mirosław Krysta. 

Parasol gorąco dziękuje wspaniałej pu-
bliczności, która – zaopatrzona w atrybuty ki-
bica  –  szaliki  i  pompony  –  z  entuzjazmem 
i  ogromną  energią  kibicowała  graczom  obu 
drużyn.                                                     oprac. ek
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LIGOWYM OKIEM 
Tauron 1. Liga – mężczyźni 
8 października, BBTS Bielsko-Biała – Cheme-
ko-System Gwardia Wrocław 3:1 (33:35, 25:22, 
26:24, 20:28)
16 października, Exact Systems Norwid Czę-
stochowa – BBTS Bielsko-Biała 0:3 (18:25, 
13:25, 21:25)
tabela: 
1. Polski Cukier Avia Świdnik
2. MKS Będzin
3. BBTS Bielsko-Biała

Tauron Liga – kobiety 
9 października, BKS BOSTIK Bielsko-Biała – 
Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz 0:3 (20:25, 
23:25, 23:25)
18 października, #VolleyWrocław – BKS BO-
STIK Bielsko-Biała 0:3 (23:25, 24:26, 23:25)
tabela:
1. Developres BELLA DOLINA Rzeszów
2. E.LECLERC MOYA Radomka Radom
3. Grupa Azoty Chemik Police
----
9. BKS BOSTIK Bielsko-Biała

Futsal Ekstraklasa 
12 października, Rekord Bielsko-Biała – Legia 
Warszawa 4:1 (3:0)

17 października, Dreman Opole Komprachcice 
– Rekord Bielsko-Biała 3:2 (1:0)
tabela: 
1. Rekord Bielsko-Biała
2. KS Constract Lubawa
3. Dreman Opole Komprachcice

Fortuna 1 Liga 
16 października, Podbeskidzie Bielsko-Biała – 
Sandecja Nowy Sącz 0:1 (0:1)
tabela: 
1. Widzew Łódź
2. Korona Kielce 
3. Miedź Legnica
....... 
8. Podbeskidzie Bielsko-Biała

2. Liga Mężczyzn PZKosz
9 października, AZS AWF Mickiewicz Romus 
Katowice – Daas BH Bielsko-Biała  76:63 
(40:30)
16 października, Daas BH Bielsko-Biała – 
Miejski Czeladzki Klub Sportowy 95:64 (48:37) 
tabela:
1. KKS Ragor Tarnowskie Góry
2. KK UR Bozza Kraków
3. BS Polonia Bytom
---
4. Basket Hills Bielsko-Biała                oprac. ps
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– Zebranych powitało trio w składzie Eu-
geniusz Kubat – kontrabas, Krzysztof Maciejow-
ski – skrzypce i Wojtek Golec – akordeon utwo-
rem o tytule Pandemia nie ima się biennale – 
żartował prowadzący inaugurację Piotr Skucha. 

Konsul USA  ds.  prasy  i  kultury Dolores 
Prin (konsulat USA w Krakowie przy organizacji 
festiwalu pomaga już po raz szósty) podkreśla-
ła wysiłek, jaki artyści musieli włożyć w dotarcie 
na festiwal w czasach pandemii. 

Swój  zachwyt nad organizacją  festiwalu 
wyraziła Jolanta Rycerska, prezes Związku Pol-
ski Artystów Fotografików. Podkreślała, że FAF 
to wydarzenie, za którym świat artystyczny tę-
skni i zawsze na nie czeka. 

  –  Festiwal  zaczęliśmy  przygotowywać 
dwa lata temu, kiedy nie wiedzieliśmy w ogóle, 
co będzie i jak będzie. I kiedy dzwoniłam do ar-
tystów – potencjalnych gości, partnerów, czasa-
mi dostawałam pytania – To wy coś robicie? No 
przecież jest pandemia. Będziemy zamknięci. 
My jednak robiliśmy swoje, nie wiedząc, jak się 
to skończy. Wcale nie miałam pewności, że my 
tu będziemy wszyscy razem na żywo. Czuję się 
wzruszona i bardzo się cieszę – mówiła szefują-
ca festiwalowi Inez Baturo.  

W pierwszy, kluczowy dla całego bienna-
le, weekend odbył się maraton autorski. W cią-
gu  dwóch  dni  była możliwość  bezpośrednie-
go  spotkania  z  gwiazdami  światowej  fotogra-
fii. Towarzyszyły temu pokazy filmowe, wykła-
dy i prezentacje. Właśnie te osobiste rozmowy 
czy wspólne słuchanie, co autorzy zdjęć mówią 
o  kulisach  powstawania  fotografii,  uczestnicy 
Foto Art Festivalu cenią sobie najbardziej.

Natomiast wystawy FAF są  tak  rozloko-
wane, że spacerując niespiesznie po mieście, 
w ciągu jednego popołudnia możemy zapoznać 
się z każdą z nich. Zdjęcia znajdziemy w Gale-
rii Bielskiej BWA, w Willi Sixta, w Galerii Sfe-
ra, w Książnicy Beskidzkiej, w Bielskim Cen-
trum Kultury, w Regionalnym Ośrodku Kultury 
w Galerii Fotografii B&B, w Galerii PPP, w Sta-
rej Fabryce, w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz, 
w Punkcie 11, na murach rzeki Białej oraz na 
placu Chrobrego.

Sporym powodzeniem cieszy się właśnie 
wystawa na placu. Mimowolnie przy ustawio-
nych tam zdjęciach chociaż na chwilę zatrzy-
muje się co drugi przechodzień. To zbiorowa 
wystawa prac  fotografików z Polski, Słowacji, 
Czech, Węgier i Ukrainy, laureatów międzyna-
rodowego konkursu No Borders – Photo Award.

Miłośnicy fotografii na pewno powinni tak-
że zajrzeć do Willi Sixta i Galerii Bielskiej BWA, 
chociażby ze względu na nagromadzenie wy-
staw. Na parterze willi swoje prace prezentuje 

m.in.  szwajcarski  fotografik Christian Coigny. 
To zachwycające akty, martwe natury i pejza-
że, wszystko w technice czarno-białej fotogra-
fii srebrowej. Wystawa nosi tytuł Poza cieniem. 
Kolejna sala to zgoła inna tematyka – przejmu-
jące fotografie wojenne Duńczyka Jana Graru-
pa pod wspólnym hasłem  I potem nastała ci-
sza. W ciągu swojej 25-letniej kariery fotografik 
uwiecznił wiele współczesnych, palących pro-
blemów  dotyczących  kwestii  praw  człowieka 
w obliczu różnego rodzaju konfliktów. W piwnicy 
obejrzymy jeszcze trzy wystawy – Homozwierz 
Niemca Waltera Schelsa, W ciągłym biegu Wol-
fa Suschitzky’ego oraz Linia brzegowa i Żywioły 
Tucka Fauntleroya. Obrazy na nowo odkryte to 
tytuł wystawy towarzyszącej 9. FAF autorstwa 
Tomka Sikory, którą można natomiast oglądać 
w ogrodzie Willi Sixta.

Równie wiele można zobaczyć w Galerii 
Bielskiej BWA. Na parterze są tu czarno-białe 
fotografie przedstawiające obrzędowość religij-
ną Półwyspu Iberyjskiego w obiektywnie Kol-
do Chamorro. W tej samej sali obejrzymy ko-
laże zdjęć Ugura Gallenkusa z Turcji, który po-
kazuje równoległe dziecięce światy, a tym sa-
mym nierówności, jakie dotykają najmłodszych. 
Na piętrze BWA przywita nas wystawny, opły-
wający w bogactwo Dubaj w obiektywie Nicka 
Hannesa, a obok szokujące zdjęcia ofiar wojen 
na całym świecie autorstwa Włocha Livio Seni-
galliesiego. Ostatnia wystawa na piętrze to ob-
raz życia poza marginesem uprzejmego społe-
czeństwa – świat prostytutek,  transwestytów, 
alkoholików czy nadużywających narkotyków. 
Anders Petersen pokazuje zdjęcia Sztokholmu, 
Tokio czy Petersburga. Na korytarzu warto jesz-
cze zwrócić uwagę na wystawę towarzyszącą 
zdjęć Pawła Wieczorka pod hasłem Wiara.

Festiwal potrwa do 24 października. 
Emilia Klejmont

1000 Zdjęć, 20 wystaw, 13 miejsc w mieście
 – 9. Foto Art Festival im. Andrzeja Baturo uważam za otwarty. Wielkie brawa! – słowa te 8 października w Teatrze Polskim wypowiedział 
zastępca prezydenta miasta Adam Ruśniak, inaugurując tym samym siedemnastodniowe święto fotografii w Bielsku-Białej. Do 24 października 
w mieście można zobaczyć ponad 1000 prac ponad 200 fotografików z całego świata. 

Inauguracja festiwalu, mówi Inez Baturo

Maraton autorski


