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Otwarcie nowego pawilonu 
Beskidzkiego Centrum 
Onkologii – Szpitala Miejskiego 
im. Jana Pawła II odbyło się 24 
września. Przy ul. Wyzwolenia 
w ciągu dwóch lat powstał 
bardzo nowoczesny obiekt 
– miejsce kompleksowej 
diagnostyki i leczenia 
pacjentów onkologicznych. 
Przedsięwzięcie udało się 
zrealizować dzięki pieniądzom 
z Unii Europejskiej. Koszt 
budowy i wyposażenia 
pawilonu to około 150 mln 
zł, około 80 mln zł stanowiło 
dofinansowanie zewnętrzne.

Inwestycja w zdrowIe

Budowa pięciokondygnacyjnego pawi-
lonu rozpoczęła się w drugiej połowie 2019 
roku. Ogromnego przedsięwzięcia podjęła 
się firma Alstal. Dziś, po ponad dwóch la-
tach od wbicia łopaty, zgodnie z harmono-
gramem prac, można zobaczyć efekty tego 
wysiłku. A są imponujące.

Nowy budynek to serce szpitala. Je-
go powierzchnia użytkowa wynosi 4.600 m2. 
Znajdują się w nim wyposażone w najno-
wocześniejsze urządzenia – zakład medy-

cyny nuklearnej, pracownia rezonansu ma-
gnetycznego, zakład diagnostyki obrazowej 
z pracownią RTG, dwie pracownie tomogra-
fii komputerowej, pracownia mammografii, 
pracownia biopsji stereotaktycznej oraz pra-
cownie USG, oddział chirurgii oraz blok ope-
racyjny z czterema salami operacyjnymi.

Piętro pierwsze i drugie zajmują od-
działy łóżkowe z salami dwu- i trzyosobowy-
mi oraz izolatkami (70 łóżek), a także przy-
porządkowane do nich przestronne, wolne 

od wszelkich barier łazienki dla pacjentów. 
Pierwsi pacjenci trafili na oddział w ostatnim 
tygodniu września. 

W otwarciu pawilonu 24 września 
udział wzięli parlamentarzyści, przedsta-
wiciele władz wojewódzkich i samorządo-
wych, kadra medyczna z regionu i wiele 
osób, które w jakikolwiek sposób przyczy-
niły się do tego, że nowy pawilon BCO-SM 
powstał.

ciąg dalszy na str. 3

Od 22 września śladem wyprawy Wawelskiego 
Smoka i kucharza Bartolini Bartłomieja herbu Zielona 
Pietruszka, mającej na celu odnalezienie profesora 
Baltazara Gąbki, podąża tajemniczy Don Pedro de 
Pommidore, szpieg z Krainy Deszczowców. Czyli 
w Bielsku-Białej jest jak w bajce. Wszystko za sprawą 
odsłonięcia kolejnej rzeźby na szlaku Bajkowe 
Bielsko-Biała. Do Smoka i kucharza na ul.  
11 Listopada dołączył słynny Szpieg z towarzyszącym 
mu fantastycznym Mypingiem.

przybył don pedro  
z krainy deszczowców

ciąg dalszy na str. 6

kamIenIca  
pod żabami  
z tytułem
– str. 2

zwolnIenIa  
z podatku  
od nIerucho-
mości

– str. 4

nIewIelkI 
spadek  
bezrobocIa
– str. 7

krakowIanIe 
wzięli wszystko
– str. 16
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Gablota z książkami stanęła obok budynku Wspólnoty Wolnych 
Chrześcijan w Bielsku-Białej, przy ul. Smolnej 19. To tak zwana wymie-
nialnia – każdą ze znajdujących się tam książek można sobie zabrać, 
a w zamian zostawić inną.

Pomysł jest znany na świecie jako book crossing. W bielskiej wymie-
nialni w tej chwili znajdują się różne książki – zarówno nowe, jak i używa-
ne. Z witryny może skorzystać każdy, kto przyniesie swoją książkę. Ulica 
Smolna to popularny deptak, spaceruje nią wiele osób i pomysł ustawienia 
tu gabloty wydaje się bardzo trafny.

Celem akcji jest propagowanie czytelnictwa. Obecnie w wymienialni 
znajduje się około 150 książek. Są też książki angielskojęzyczne.

oprac. ek

wymIenIalnIa w bb

Nowy Dom Harcerski w Bielsku-Białej w obecności druhen, druhów 
i dobroczyńców tego przedsięwzięcia 19 września poświęcił ks. Marek 
Różycki, kapelan podbeskidzkiego hufca Związku Harcerstwa Rzeczypo-
spolitej. Wśród uczestników świętowania byli m.in. prezydent Bielska-Bia-
łej Jarosław Klimaszewski (miasto jest współgospodarzem miejsca), poseł 
Przemysław Drabek, hm. Karol Siergiej – przewodniczący władz naczel-
nych ZHR, ks. Tomasz Chrzan – kapelan ZHP i rodzice harcerzy z Kręgu 
Dobroczynności – na czele z Ewą i Piotrem Gliwickimi, których ogromne-
mu zaangażowaniu harcerze zawdzięczają nową siedzibę. Małżonkowie 
zostali odznaczeni najwyższym odznaczeniem ZHR dla wybitnych przyja-
ciół – Krzyżem Pro Amico.

Dom Harcerski, znajdujący się w przy ul. Bystrzańskiej 57, będzie 
służył harcerkom, harcerzom i zuchom jako ich miejsce spotkań, kursów, 
biwaków. Okazały dom jest także siedzibą biura okręgu górnośląskiego 
ZHR, obejmującego województwa śląskie i opolskie.               oprac. JacK 

pamięć  
o sybIrakach

17 września na cmentarzu komu-
nalnym odbyły się obchody Dnia Sybi-
raka, upamiętniające 81. rocznicę trzech 
wielkich wywózek Polaków na Sybir 
oraz 82. rocznicę agresji sowieckiej na 
Polskę.

W uroczystości, jaką zorganizował 
Zarząd Oddziału Związku Sybiraków 
w Bielsku-Białej wraz z miastem Biel-
sko-Biała, udział wzięli Sybiracy wraz 
z rodzinami, a także władze samorzą-
dowe naszego miasta, przedstawiciele 
związków kombatanckich, służb mun-
durowych, wojska oraz uczniowie biel-
skich szkół.

Władze miejskie reprezentowali wi-
ceprzewodnicząca Rady Miejskiej Doro-
ta Piegzik-Izydorczyk, przewodniczący 
Komisji Bezpieczeństwa i Samorządno-
ści RM Rafał Ryplewicz oraz sekretarz 
miasta Igor Kliś.

Przed złożeniem symbolicznych 
wiązanek prezes Oddziału Związku Sy-
biraków Eugeniusz Osika podziękował 
uczestnikom uroczystości za przyby-
cie. Odegrano dwa hymny – państwowy 
i Sybiraków, a modlitwę za zamordowa-
nych i prześladowanych wygłosił ksiądz 
Marek Droździk.

Jak co roku oddano również hołd 
zamordowanym w hitlerowskich obo-
zach koncentracyjnych.

17 września 1939 roku miało miej-
sce jedno z najtragiczniejszych wyda-
rzeń w dziejach Polski – agresja Związ-
ku Radzieckiego. Konsekwencją tej na-
paści były przeprowadzone w latach 
1940-1941 masowe wywózki polskich 
obywateli. Objęły one przede wszyst-
kim te osoby, które w społeczeństwie 
polskim odgrywały rolę opiniotwórczą, 
a zatem oficerów Wojska Polskiego i po-
licji, ziemian, fabrykantów, nauczycie-
li i urzędników państwowych. Chodziło 
o zniszczenie polskiej inteligencji.        ps

dom harcerskI  
przy ul. bystrzańskiej

fot. Urszula Rogólska

Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego przeprowadził remonty ka-
pitalne siedmiu wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie miasta. 
Konstrukcje wiat zostały oczyszczone z odpadającej farby i pomalowa-
ne farbami w kolorach zaplanowanych dla infrastruktury przystankowej 
na obszarach miasta położonych poza strefą konserwatorską – zgodnie 
z zapisami projektowanej tzw. Uchwały Krajobrazowej żółto-czerwoną ko-
lorystykę zastąpił kolor grafitowy. Na nowe wymienione zostały drewniane 
siedziska oraz tam, gdzie było to konieczne zamontowano nowe poszy-
cia dachowe. 

Oto lokalizacje wyremontowanych wiat przystankowych:
– Osiedle Beskidzkie (33) – peron 2 kier. centrum; – Osiedle Be-

skidzkie (33) peron 3 kier. centrum; – Bystrzańska Olszówka (52) kier. cen-
trum; – Lipnicka Mostek (201) kier. centrum; – Lipnicka Mostek (202) kier. 
Lipnik; – Lipnicka Złote Łany (204) kier. Lipnik; – Partyzantów Krepol (256) 
kier. Mikuszowice.                                                                        oprac. JacK 

wIaty wyremontowane  
I pomalowane

Lipnicka Mostek, fot. Wydział Komunikacji UMBB

8 października rozpoczyna się w Bielsku-Białej 9. Foto Art Festiwal 
– biennale fotografii światowej. Tradycyjnie jużwiększość wystaw poka-
zywanych jest w Polsce po raz pierwszy, a zaproszeni artyści to wielkie 
gwiazdy fotografii z 20 krajów Europy, Ameryki i Azji. Festiwalowi nie przy-
świeca żaden temat wiodący, a prezentowane prace to oryginalne dzieła 
z najwyższej półki. Wystawy festiwalowe – jest ich ok. 30, na część wstęp 
wolny – można oglądać do 24 paździermika w kilkunastu lokalizacjach 
w mieście codziennie w godz. 10.00-18.00. Zaplanowano wiele wydarzeń, 
wśród nich tradycyjnie dwudniowy maraton autorski w auli Towarzystwa 
Szkolnego im. Mikołaja Reja 9 i 10 pażdziernika; prócz możliwości spo-
tkania ze znakomitymi fotografikami będą wykłady, prezentacje, pokazy 
filmowe oraz dyskusje. Festiwalowi towarzyszą wystawy otwarte, prezen-
tacje multimedialne, pokazy, warsztaty i przeglądy filmowe. Nie brakuje 
również koncertów muzycznych i propozycji dla dzieci. Głównym źródłem 
informacji o FAF jest strona www.fotoartfestival.com.                               q 

wielkie święto  
światowej fotografii
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22 września na Zamku 
Królewskim w Warszawie 
odbyła się jubileuszowa 25. Gala 
Ogólnopolskiego Otwartego 
Konkursu Modernizacja Roku  
& Budowa XXI wieku.

Do tegorocznej edycji konkursu 
zgłoszono aż 470 obiektów z całej Pol-
ski. Do finału zakwalifikowanych zosta-
ło 87 realizacji. Bielsko-Białą reprezen-
towały dwa przedsięwzięcia: remont ka-
mienicy Pod Żabami i renowacja Willi Si-
xta.

Ostatecznie tytuł Modernizacji Ro-
ku otrzymała Kamienica pod Żabami. 
Obiekt został wyróżniony w kategorii 
Elewacje i termorenowacje.

Zwycięski budynek jest wpisany do 
rejestru zabytków. Powstała w 1903 ro-
ku secesyjna kamienica z wieżą i łama-
nym dachem, zbudowana została przez 
rodzinę Nahowskich. Jej nazwa pocho-
dzi od znajdujących się nad wejściem od 
strony północnej figur żab ubranych we 
fraki i grających na instrumentach.

Prace modernizacyjne objęły dach 
budynku, przewody kominowe i wentyla-
cyjne, klatkę schodową i całą elewację 
frontową.

To jednak nie wszystko. Bielsko-
-Biała zostało także uhonorowane na-
grodą Grand Prix 25-lecia Konkursu 

Modernizacja Roku i Budowla XXI wie-
ku za szczególne osiągnięcia i odniesio-
ne sukcesy w restauracji zabytkowych 
obiektów i infrastruktury drogowej mia-
sta.

Nasze miasto jest dostrzegane 
i doceniane w tym prestiżowym kon-
kursie od wielu lat. Do tej pory kapitu-
ła wyróżniła wiele naszych moderni-
zacji w różnych obszarach. Wystarczy 
wspomnieć o modernizacji bielskiego 
Ratusza, Teatru Polskiego, bazy dy-
daktycznej dla Kształcenia Ustawiczne-
go i Praktycznego, renowacji wnętrz ko-
ścioła Opatrzności Bożej, modernizacji 
zapory wodnej na rzece Wapienica, bu-
dowie ścieżki rowerowej wokół bielskie-
go lotniska czy modernizacji fragmentu 
DK 52 z budową wiaduktu w ciągu uli-
cy Wyzwolenia. W ubiegłym roku tytuł 
Modernizacja Roku otrzymał kościół św. 
Stanisława w Starym Bielsku.

Ogólnopolski konkurs Moderniza-
cja Roku skierowany do inwestorów, wy-
konawców i projektantów organizowany 
jest od 1996 roku. Jego celem jest wy-
łonienie przedsięwzięć budowlanych, 
modernizacji oraz nowych obiektów 
w przestrzeni urbanistycznej ukończo-
nych w danym roku, wyróżniających się 
szczególnymi walorami jakościowymi, 
funkcjonalnymi, urbanistycznymi i este-
tycznymi.                                            JacK

kamienica pod żabami z tytułem 

INWESTYCJA W ZDROWIE
– dokończenie ze str. 1

Dumy z doprowadzenia inwestycji do końca z ta-
kim efektem i w terminie nie krył włodarz miasta Jaro-
sław Klimaszewski. Jednocześnie prezydent podkreślał 
współpracę wielu osób – i wykonawców, i projektantów, 
i przede wszystkim kadry szpitala, bo nowy obiekt był 
budowany w trakcie normalnej działalności placówki – 
i dziękował za ten ogromny wysiłek.

 – To wielki dzień dla miasta i regionu, wielki dzień 
dla systemu ochrony zdrowia w naszym subregionie. 
Ten obiekt to jeden z nielicznych nowych obiektów 
w publicznej ochronie zdrowia, dlatego jestem bardzo 
dumny, że udało się to zrobić na takim poziomie, z tak 
nowoczesnym sprzętem, przy współpracy z poważny-
mi partnerami i – co rzadkość – w terminie – powie-
dział prezydent.

Nowy budynek szpitala jest naszpikowany nowo-
czesnymi technologiami i urządzeniami, posiada też 
wysoko wykwalifikowane kadry. Placówka dołączyła do 
utworzonej przez Ministerstwo Zdrowia sieci wyspecja-
lizowanych ośrodków referencyjnych typu Breast Can-
cer Unit – dla chorych z rakiem piersi, i Colorectal Can-
cer Unit – dla pacjentów z rakiem jelita grubego. Dzia-
łają w niej Katedry i Oddziały Kliniczne Wydziału Nauk 
Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu Wyż-
szej Szkoły Technicznej w Katowicach. 

Wykład Multidyscyplinarna współpraca w nowo-
czesnej onkologii – czy medycyna nuklearna i endo-
krynologia stanowią wartość dla współpracy? podczas 
uroczystości wygłosiła profesor nauk medycznych, kie-
rownik Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii 
Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii 
Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach Barbara Ja-
rząb. Otwarciu nowego budynku towarzyszyła wysta-
wa fotografii Magdaleny Ostrowickiej Dla życia (For life) 

pod patronatem senator RP Agnieszki Gorgoń-Komor, 
prezentująca pracę lekarzy wielu dyscyplin i specjaliza-
cji w BCO-SM.

Pawilon został wybudowany w ramach projektu 
Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – 
Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej 
dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Emilia Klejmont

Prezydent Jarosław Klimaszewski z nagrodami dla Bielska-Białej

Od lewej: Paweł Błoński i Joanna Michałowska z Siemens Healthineers, prezydent Jarosław Klimaszewski,  
dyrektor BCO-SM Lech Wędrychowicz, zastępca dyrektora BCO-SM ds medycznych Józef Wróbel,  
Marcin Śniegowski – dyrektor oddziału Wrocław firmy Alstal, wykonawcy inwestycji
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rada mIejska

W imieniu klubu radnych PiS Konrad Łoś podkre-
ślał, że jest przeciwny sięganiu tak głęboko do kieszeni 
mieszkańców.

W odpowiedzi prezydent Jarosław Klimaszewski 
stwierdził, że pieniądze z większego podatku od nieru-
chomości w całości zostaną przeznaczone na podwyż-
ki pensji minimalnej, zatem tak naprawdę miasto na tej 
podwyżce nic nie zarobi, a tylko załata powstałą lukę.

 – Nikt nie cieszy się z tego, że proponujemy pod-
wyżki. Ceny wzrastają szybciej niż rosną podatki. Nie 
wiemy, co przyniesie Polski Ład, ale wstępnie zabrak-
nie nam 86 mln zł. Trzeba się liczyć ze zwolnieniami 
w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach miejskich. Po-
nad 20 etatów będzie zlikwidowanych, jeśli program 
500 Plus zostanie odebrany samorządom i będzie go 
obsługiwać ZUS – zapowiedział prezydent. Nie wyklu-
czył zwołania specjalnego posiedzenia Rady Miejskiej, 
by omówić sytuację finansową miasta.

Warto przypomnieć, że dzięki podwyżce podat-
ku od nieruchomości do budżetu miasta wpłynie do-
datkowe 4,7 mln zł. Dla przeciętnego gospodarstwa do-
mowego podniesienie podatku oznacza wzrost stawki 
rocznej od 5 do 15 zł w zależności od powierzchni użyt-
kowej domu lub mieszkania oraz posiadanego gruntu.

Rada Gminy, w drodze uchwały, określa wyso-
kość stawek podatku od nieruchomości, z tym że staw-
ki te nie mogą przekroczyć rocznie górnych granic sta-
wek kwotowych określonych w obwieszczeniu Ministra 
Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 22 lipca 

2021 r. w tej sprawie. Stawki te ulegają corocznie zmia-
nie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towa-
rów i usług konsumpcyjnych. Zgodnie z komunikatem 
prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15 lipca 
br., ceny towarów i usług konsumpcyjnych w pierw-
szym półroczu 2021 r. wzrosły o 3,6 proc. w stosunku 
do pierwszych sześciu miesięcy roku 2020.

Rada Miejska uchwałą określiła roczne stawki po-
datku od nieruchomości, dla podmiotów wymienionych 
w art. 3 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych w wysokości:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m2 powierzch-
ni 1,03 zł,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub 
wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorni-
ków sztucznych – od 1 ha powierzchni 5,17 zł,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2 po-
wierzchni 0,54 zł,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitali-
zacji, o którym mowa w ustawie z 9 października 2015 r.  
o rewitalizacji (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 485), i po-
łożonych na terenach, dla których miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego przewiduje przezna-

czenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo 
zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym 
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia 
w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upły-
nął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego – od 1 m2 

powierzchni 3,40 zł;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – od 1 m2 powierzchni użytkowej 

0,89 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej – od 1 m2 powierzchni użytkowej 25,74 zł,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym – od 1 m2 powierzchni użytkowej 12,04 zł,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowot-
nych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 
od 1 m2 powierzchni użytkowej 5,25 zł,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej 8,68 zł;

3) od budowli – 2 proc. ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z 12 stycz-
nia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.          

JacK

podatki będą wyższe. to konieczność

zwolnIenIa  
z podatku  
od nieruchomości

Podczas sesji 23 września Ra-
da Miejska podjęła decyzję w sprawie 
zwolnienia od podatku od nierucho-
mości grup przedsiębiorców, których 
płynność finansowa uległa pogorsze-
niu w związku z pandemią Covid-19. 
Chodzi o przedsiębiorców z branży tu-
rystycznej i hotelarskiej.

Prawo daje radom gmin możli-
wość wprowadzenia w drodze uchwa-
ły zwolnienia od podatku od nierucho-
mości za wybrane miesiące 2021 ro-
ku gruntów, budynków i budowli zwią-
zanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej grupom przedsiębior-
ców, których płynność finansowa po-
gorszyła się na skutek spadku obro-
tów gospodarczych w związku z pono-
szeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych Covid-19. W związku 
z tym bielska Rada Miejska uchwali-
ła, że zwalnia z tego podatku za paź-
dziernik, listopad i grudzień 2021 r. 
nieruchomości należące do przedsię-
biorców, zajęte na prowadzenie usług 
hotelarskich, usług pilotów wycieczek 
i przewodników turystycznych, organi-
zowanie imprez turystycznych, włącza-
jąc wycieczki turystyczne, z komplek-
sowym programem imprez, uwzględ-
niające transport, zakwaterowanie, wy-
żywienie, zwiedzanie muzeów, miejsc 
historycznych, oglądanie widowisk te-
atralnych, muzycznych i sportowych.

Przez spadek obrotów gospodar-
czych rozumie się spadek sprzedaży 
towarów lub usług, w ujęciu wartościo-
wym nie mniej niż o 30 proc., obliczony 
jako stosunek łącznych obrotów w cią-
gu dowolnie wskazanych trzech kolej-
nych miesięcy kalendarzowych, przy-
padających w okresie od dnia l stycz-
nia 2021 r. do dnia złożenia oświad-
czenia przedsiębiorcy ubiegającego 

się o zwolnienie od podatku, stanowią-
cego załącznik do niniejszej uchwa-
ły, w porównaniu do łącznych obrotów 
z analogicznych trzech kolejnych mie-
sięcy kalendarzowych 2019 r.

W przypadku przedsiębiorcy, któ-
ry rozpoczął działalność gospodarczą 
po 31 grudnia 2019 r., przez spadek 
obrotów gospodarczych rozumie się 
spadek sprzedaży towarów lub usług, 
w ujęciu wartościowym nie mniej niż 
o 30 proc., obliczony jako stosunek 
łącznych obrotów w ciągu dowolnie 
wybranych trzech kolejnych miesięcy 
kalendarzowych 2021 r. do łącznych 
obrotów z analogicznych trzech kolej-
nych miesięcy kalendarzowych 2020 
r. Zwolnienie od podatku od nierucho-
mości stanowi pomoc publiczną, o któ-
rej mowa w komunikacie Tymczasowe 
ramy środków pomocy państwa w ce-
lu wsparcia gospodarki w kontekście 
trwającej epidemii Covid-19.

Podatnik chcący skorzystać ze 
zwolnienia, o którym mowa w uchwa-

le, zobowiązany jest do złożenia w ter-
minie nie później niż do 29 październi-
ka 2021 r.:

 – poświadczenia przedsiębiorcy 
ubiegającego się o zwolnienie od po-
datku, stanowiącego załącznik do ni-
niejszej uchwały,

 – formularza informacji przedsta-
wianych przy ubieganiu się o pomoc 
publiczną związaną z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem Co-
vid-19 oraz jej skutków (załącznik do 
rozporządzenia Rady Ministrów),

 – informacji lub korekty informa-
cji o nieruchomościach i obiektach bu-
dowlanych IN-1 bądź deklaracji lub ko-
rekty deklaracji na podatek od nieru-
chomości DN-1 wraz z załącznikami 
zawierającymi dane o przedmiotach 
opodatkowania zwolnionych z opodat-
kowania ZDN-2, których wzory zostały 
określone Rozporządzeniem Ministra 
Finansów.

Wzory formularzy i szczegóły na 
stronie www.bielsko-biala.pl.          JacK

Najdłużej dyskutowaną kwestią na sesji Rady Miejskiej 23 września było przyjęcie stawek podatkowych na przyszły rok. Przy ich ustalaniu 
trzeba było uwzględnić m.in. wzrost inflacji, straty spowodowane pandemią i zmniejszenie wpływów do budżetu miasta na skutek zmian 
prawnych w kraju. RM zdecydowała się na przyjęcie maksymalnych stawek podatku od nieruchomości.
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rada mIejska

Sporo dyskusji i sporów pojawiło 
się na sesji Rady Miejskiej  
23 września podczas omawiania 
poprawek do uchwały w sprawie 
ustanowienia tytułu Zasłużony 
dla Miasta Bielska-Białej.

Powodem do zajęcia się ponow-
nie lokalnym prawem w tym temacie 
była decyzja wojewody śląskiego, któ-
ry rozstrzygnięciem nadzorczym stwier-
dził nieważność niektórych postanowień 
dotychczasowej uchwały z 20 paździer-
nika 2020 r. w sprawie ustanowienia ty-
tułu Zasłużony dla Miasta Bielska-Bia-
łej. Wojewoda zarzucił, że Rada Miej-
ska posługując się sformułowaniem 
w szczególności, stworzyła otwarty ka-
talog przesłanek uprawniających miesz-
kańców Bielska-Białej do ubiegania się 
o honorowy tytuł przyznawany przez 
miasto. Takie uregulowanie uchwały po-
woduje niedopuszczalny luz interpreta-
cyjny, umożliwiający dowolne rozsze-
rzenie zakresu przedmiotowego uchwa-
ły i przyznanie tytułu honorowego poza 
przypadkami określonymi w uchwale. Za 
sprzeczne z prawem wojewoda śląski 
uznał też uregulowanie zawarte w § 7 re-
gulaminu – pozwalał on na pozbawienie 
tytułu honorowego osób, które stały się 
niegodne tytułu na skutek jakiegoś czy-
nu. W ocenie organu nadzoru sformuło-
wanie: czyn powodujący, iż (osoby) stały 
się niegodne tytułu jest pojęciem niejed-
noznacznym i niekonkretnym, a przede 
wszystkim subiektywnym. (...) Przepis 
ten z powodu swej nieokreśloności, nie 
stanowi żadnych miarodajnych wytycz-

nych dla adresatów norm prawnych, 
a tym samym nie może wywoływać eg-
zekwowalnych skutków w tym zakresie.

Umknęło niestety uwadze woje-
wody, że przesłanka popełnienia czy-
nu, wskutek którego uhonorowany stał 
się niegodny tytułu, orderu, medalu czy 
odznaczenia, powszechnie występu-
je w dziesiątkach ustaw i innych aktów 
prawnych (...), a także w szeregu uchwał 
miast i gmin z terenu województwa ślą-
skiego podjętych i niezakwestionowa-
nych zarówno przed, jak po stwierdzeniu 
nieważności w odniesieniu do uchwały 
Rady Miejskiej Bielska-Białej – informo-
wała w uzasadnieniu do uchwały prze-
wodnicząca Komisji Edukacji i Kultury 
Małgorzata Zarębska.

Radna przypomniała, że podobne 
zapisy uchwaliły rady z Zawiercia, Wil-
kowic, Piekar Śląskich, Pszczyny, Wi-
sły itd.). Jednak wobec stwierdzenia nie-
ważności przepisu radni po długiej dys-
kusji postanowili dokonać zmian.

Uchwała ustala, że:
W Regulaminie nadawania tytu-

łu Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej, 
stanowiącym załącznik do uchwały, § nr 
1 otrzymuje brzmienie: § 1. Regulamin 
określa zasady i tryb nadawania przez 
Radę Miejską w Bielsku-Białej tytułu Za-
służony dla Miasta Bielska-Białej, zrze-
kania się i pozbawiania tego tytułu;

2) § 3 otrzymuje brzmienie: § 3. Ty-
tuł Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej 
przyznaje się za zasługi w dziedzinie: 
1) oświaty i nauki; 2) kultury i sportu; 3) 
działalności społecznej i samorządo-
wej; 4) inicjatyw lub innowacji gospodar-
czych; 5) rozwoju Miasta;

Bielscy radni podjęli na 
XXXV sesji RM 23 września, 
uchwałę w sprawie udzielenia 
dotacji celowej na wykonanie 
inwentaryzacji oraz ekspertyzy 
stanu technicznego Domu 
Przedpogrzebowego  
na cmentarzu żydowskim. 

Dotację w kwocie 30.000,00 zł 
przyznano Gminie Wyznaniowej Żydow-
skiej w Bielsku-Białej, za te pieniądze 
sporządzona zostanie dokumentacja 
w zakresie inwentaryzacji oraz eksper-
tyzy stanu technicznego budynku Domu 
Przedpogrzebowego przy ul. Cieszyń-
skiej 92. Wysokość dotacji stanowi 60 
proc. nakładów koniecznych do wykona-
nia remontu konserwatorskiego.

Cmentarz żydowski wraz z ogro-
dzeniem oraz Domem Przedpogrzebo-
wym wpisany jest do rejestru zabytków. 
Budynek Domu Przedpogrzebowego, 
utrzymany w nawiązującym do archi-
tektury romańskiej stylu Rundbogenstil, 
stanowi bardzo ważny zabytek świad-
czący o obecności kultury żydowskiej 
w historii miasta. 

 – Ze względu na pogarszający się 
stan techniczny obiektu, aby zatrzymać 
postępującą degradację substancji za-
bytkowej, potrzebne jest podjęcie dzia-
łań zmierzających do jego rewaloryzacji. 
Pierwszym etapem będzie opracowa-
nie dokumentacji projektowej, w oparciu 
o którą prowadzone będą prace konser-
watorskie – informował miejski konser-
wator zabytków Jacek Konieczny.   JacK 

zasłużony dla miasta z poprawkami

3) w § 5 dodaje się ust. 5 w brzmie-
niu: 5. Tytuł Zasłużony dla Miasta Biel-
ska-Białej może być nadany pośmiert-
nie. W takim przypadku postanowień 
ust. 1 nie stosuje się;

4) § 7 otrzymuje brzmienie: § 7. Za-
służony dla Miasta Bielska-Białej może 
zrzec się przyznanego tytułu. Oświad-
czenie w tej sprawie Zasłużony dla Mia-
sta Bielska-Białej składa Radzie Miej-
skiej. Z chwilą doręczenia przedmioto-
wego oświadczenia o zrzeczeniu się, 
tytuł Zasłużony dla Miasta Bielska-Bia-
łej wygasa;

5) § 8 otrzymuje brzmienie: § 8. 1. 
Z inicjatywą pozbawienia tytułu Zasłu-
żony dla Miasta Bielska-Białej może wy-
stąpić wnioskodawca lub podmiot okre-
ślony w § 4 ust. 1. 2. Wniosek o pozba-
wienie tytułu Zasłużony dla Miasta Biel-
ska-Białej winien zawierać szczegółowe 
pisemne uzasadnienie. Wniosek wraz 
z uzasadnieniem przewodniczący RM 

przekazuje do właściwej/wych meryto-
rycznie komisji celem zaopiniowania. Je-
żeli wniosek zostanie zaopiniowany po-
zytywnie, to przewodniczący rady przy-
gotowuje i przedkłada na najbliższej se-
sji Rady Miejskiej Bielska-Białej projekt 
uchwały o pozbawieniu tytułu Zasłużony 
dla Miasta Bielska-Białej.

4. Rada Miejska może podjąć 
uchwałę o pozbawieniu tytułu Zasłużo-
ny dla Miasta Bielska-Białej w przypad-
ku gdy: 1) nadanie tytułu nastąpiło na 
skutek informacji nieprawdziwych i Rada 
Miejska została wprowadzona w błąd; 
2) Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej 
został prawomocnie skazany za prze-
stępstwo umyślne ścigane z oskarże-
nia publicznego. Wykreślono pkt. 3, któ-
ry brzmiał: w sposób wiarygodny zosta-
ną ujawnione inne okoliczności niezna-
ne w dniu rozpatrzenia wniosku sprzeci-
wiające się nadaniu tytułu Zasłużony dla 
Miasta Bielska-Białej.                      JacK

dotacje na ekspertyzę 
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dzień otwarty 
w szpItalu

Ok. 250 osób wzięło udział w dniu 
otwartym Beskidzkiego Centrum On-
kologii – Szpitala Miejskiego im. Jana 
Pawła II. Wydarzenie odbyło się z okazji 
otwarcia nowego pawilonu szpitala przy 
ul. Wyzwolenia. Zwiedzający mogli zaj-
rzeć w miejsca, które na co dzień są dla 
nich niedostępne. To Zakład Medycyny 
Nuklearnej, punkt sterylizacji, blok ope-
racyjny, Oddział Chirurgii, Zakład Dia-
gnostyki Obrazowej i Zakład Radiotera-
pii. Można też było z bliska przyjrzeć się 
najnowocześniejszemu sprzętowi, jaki 
wraz z budową nowego pawilonu poja-
wił się w szpitalu.

PRZYBYŁ DON PEDRO Z KRAINY 
DESZCZOWCÓW 
– dokończenie ze str. 1

Odsłonięcia rzeźby z ogromnym 
entuzjazmem dokonały dzieci z Przed-
szkola nr 15. Przytulanie do rzeźby by-
ło chyba najlepszą próbą techniczną te-
go, czy postać wytrzyma naprawdę du-
że zainteresowanie przechodniów. Póź-
niej odbyła się sesja zdjęciowa, poczę-
stunek ciastkiem promocyjnym Bielska-
-Białej o nazwie KaramBBa i projekcje 
kreskówki Porwanie Baltazara Gąbki.

 – Szpieg to pierwszy bohater ne-
gatywny na naszym szlaku postaci baj-
kowych, choć bardzo lubiany przez dzie-
ci i przeze mnie też, kiedy byłem dziec-
kiem. Ale tak jest w życiu przecież, 
że łobuziaków też czasami lubimy. Za-
mawialiśmy deszcz na uroczyste odsło-
nięcie – niestety nie udało się – nie pa-
da, chociaż liczyliśmy na to, bo to szpieg 
z Krainy Deszczowców – mówił z uśmie-
chem prezydent miasta Jarosław Klima-
szewski. – Mamy nadzieję, że kolejny 
element bajkowego szlaku spodoba się 
i bielszczanom i turystom, szczególnie 
tym młodszym. Myślę, że to bardzo do-
brze, że takie inicjatywy są realizowane, 
zwłaszcza z udziałem środków europej-
skich. I to nie jest nasze ostatnie słowo. 
Studio Filmów Rysunkowych jest boga-
te w postacie, a my będziemy kontynu-
ować wytyczanie naszego szlaku, ale 
na razie cicho sza! Zostawmy to owia-
ne mgiełką tajemnicy – dodał tajemniczo 
prezydent.

Rzeźba stanęła na ul. 11 Listopa-
da w niewielkiej odległości od Smoka 
Wawelskiego i kucharza. Wybór miej-
sca nawiązuje do fabuły powieści i se-
rialu, w których szpieg z charaktery-

stycznym okrzykiem – Karramba! nie-
strudzenie podąża za głównymi bohate-
rami. Na bielskim deptaku Don Pedrowi 
towarzyszy Myping. Jego pojawienie się 
przy postaci szpiega tłumaczyła bielska 
rzeźbiarka, autorka projektu i modelu, 
na wzór którego wykonana została kom-
pozycja rzeźbiarska, Lidia Sztwiertnia.

 – W związku z tym, że te rzeźby 
są używane – dotykane przez dzieci, 
popychane, starałam się znaleźć coś, co 
logicznie by się tłumaczyło, a zarazem 
stanowiło trzeci punkt podparcia i tak 
Myping narzucił się naturalnie – mówiła 
artystka. – Jak przechodzę ul. 11 Listo-
pada, to widzę, że zwykle ktoś korzysta 
z tych rzeźb, często nawet tłumy. Dzie-
ciaki siedzą w samochodzie, na samo-
chodzie, fotografują się, są wycieczki. 
To miłe. To jest na pewno jakaś atrak-
cja w mieście i co ważne, uhonorowanie 
wielu lat pracy twórców filmów rysunko-
wych, bo one się całkowicie bronią pod 
względem artystycznym, rysunkowym. 
Aż szkoda, że tak rzadko są dostępne 
w mediach – dodała artystka.

Porwanie Baltazara Gąbki to polski 
kolorowy serial animowany, zrealizowa-
ny w latach 1969-1970 w Studiu Filmów 
Rysunkowych w Bielsku-Białej na pod-
stawie książki Stanisława Pagaczew-
skiego pod tym samym tytułem. Seria li-
czy 13 odcinków, każdy z nich trwa oko-
ło 6 minut.

Obecny na uroczystości syn auto-
ra Porwania Baltazara Gąbki Tomasz Pa-
gaczewski opowiadał o okolicznościach 
powstania książki i kłopotach z Urzędem 
Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk.

 – Moja młodsza siostra zażyczyła 
sobie opowiadanie bajek, bo nie chcia-
ła spać. Ojciec już tracił koncept. Wziął 
jedną centralną postać – Smoka Wa-

welskiego – i on miał codziennie inne 
przygody. Był tylko jeden warunek. Sio-
stra chciała, żeby to był smok dobry, bo 
inaczej będzie się go bała. I ten dobry 
smok ojcu jakoś dobrze wyszedł. Książ-
ka powstała w 1965 roku, miała proble-
my z cenzurą. Chodziło o to, że powieść 
dla dzieci musiała być pozytywna po-
litycznie i gospodarczo. Ze szpiegiem 
z Krainy Deszczowców większych pro-
blemów nie było, gorzej natomiast ze 
Smokiem Wawelskim i Bartolini Bartło-
miejem. Cenzor zażądał użycia innego 
herbu. Na początku były dwa widelce 
i udziec barani, ale że w sklepach mię-
snych wtedy nic nie było, to cenzor ży-
czył zmiany herbu na jarzynowy – opo-
wiadał Tomasz Pagaczewski.

Warto przypomnieć, że Don Pe-
dro to już piąta kompozycja rzeźbiarska 
na szlaku Bajkowe Bielsko-Biała, który 
od kilku lat jest sukcesywnie rozwijany 
w mieście. Szpieg z Krainy Deszczow-
ców dołączył do Reksia, Bolka i Lol-
ka, Pampaliniego Łowcy Zwierząt oraz 

Smoka Wawelskiego i Kucharza Barto-
liniego Bartłomieja.

Powstanie rzeźby i mikroprojekt 
z nim związany są współfinansowane ze 
środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach progra-
mu INTERREG V-A Republika Czeska – 
Polska 2014 – 2020 oraz z budżetu pań-
stwa za pośrednictwem Euroregionu Be-
skidy. Projekt pn. Bajkowe Bielsko-Biała 
– Rzeźba Don Pedro Szpiega z Krainy 
Deszczowców uzyskał wsparcie finan-
sowe w wysokości 28.973,05 euro z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego oraz w wysokości 1.704,29 euro 
z budżetu państwa. Z własnego budżetu 
miasto planuje wydać na całe przedsię-
wzięcie środki do kwoty 3.408,61 euro. 
Poza wykonaniem rzeźby, dofinansowa-
nie zostanie przeznaczone na działania 
promocyjne.

Przedsięwzięcie jest realizowane 
we współpracy z partnerem czeskim – 
Urzędem Miejskim we Frydku-Mistku. 

Emilia Klejmont

Otwarciu szpitala dla mieszkańców towarzyszyła możli-
wość zaszczepienia się jednodawkową szczepionką przeciw 
Covid-19, a także możliwość wzięcia udziału w badaniach pro-
filaktycznych w ramach Programu profilaktyki złamań osteopo-
rotycznych dla mieszkańców Bielska-Białej na lata 2021-2025. 

W szpitalnych wnętrzach można było też obejrzeć wysta-
wę fotografii Magdaleny Ostrowickiej zatytułowaną Dla życia 
(For life) pod patronatem senator RP Agnieszki Gorgoń-Ko-
mor, prezentującą pracę lekarzy wielu dyscyplin i specjalizacji 
w BCO-SM.                                                                                  ek

Prezydent częstuje dzieci ciastkami KaramBBa
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Około 130 wystawców prezentowało w hali pod 
Dębowcem innowacyjne materiały i technologie bu-
dowlane.

– Mamy tutaj nie tylko sprawdzone rozwiązania, 
które służą usprawnieniu procesu budowy, ale również 
absolutne premiery rozwiązań, które do tej pory nie by-
ły nigdzie pokazywane – mówiła Barbara Kropka z Biu-
ra Promocji i Wystaw Astra. – Połączenie dwóch tema-
tów sprawia, że dostępna na targach oferta dla inwe-
storów jest kompletna: od nowocześnie wybudowanej 
bryły zewnętrznej, poprzez dobrze dopasowane wnę-
trze, aż po efektywne, ekologiczne i niskokosztowe 
systemy grzewcze – dodała Barbara Kropka.

W trakcie panelu Buduj nowocześnie wystawcy 
proponowali, jak oszczędzać energię oraz jakie sto-
sować systemy fotowoltaiczne i grzewcze. Odbyło się 
również seminarium pt. Dom ciepły i przyjazny.

Rozdane zostały nagrody targowe.
Puchar Prezydenta Miasta Bielska-Białej za ca-

łokształt działalności we wprowadzaniu na rynek inno-
wacyjnych rozwiązań mających pozytywny wpływ na 
energooszczędność w budownictwie oraz ochronę śro-
dowiska powędrował do firmy Majsterek z Żywca.

Nagrodę posła do Parlamentu Europejskiego 
prof. Jerzego Buzka otrzymała firma Ecoventeam Pra-
na Group Raszyn za Duet Air Cleaner Pro + Prana 
200c Premium Plus 24h.

Kategoria systemy grzewcze:
Złoty Filar Budownictwa: Klimaterm Rafał Matlak  

Kozy, Wysokotemperaturowa propanowa pompa ciepła 
Izzifast z kompletną szafą hydrauliczną,

Srebrne Filary Budownictwa ex aequo firmy:
Raine Polska Bielsko-Biała, Grzejnik sufitowy na 

podczerwień Termo Up Top – Szklany oraz Ax Techno-
logy Dobra za Folia grzewcza Dream Heat,

Brązowy Filar Budownictwa: Klimaterm Rafał Ma-
tlak Kozy, Piec kawitacyjny Wirco Eko do ogrzewania 
c.o. i c.w.u.

Kategoria systemy instalacyjne:
Złoty Filar Budownictwa: Thermes Kraśnik – Sza-

fa hydrauliczna (kotłownia) ze zbiornikiem i armaturą do 
współpracy z pompami ciepła monoblokowymi,

Srebrny Filar Budownictwa: Ecoventeam Prana 
Group Raszyn, Duet Air Cleaner Pro + Prana 200c Pre-
mium Plus 24h,

Brązowy Filar Budownictwa: Jamat Bielsko-Bia-
ła, Projekt instalacji hybrydowej dla budynku mieszkal-
nego.

Kategoria materiały i technologie budowlane:
Złoty Filar Budownictwa: Majsterek Janusz Bo-

boń, Marcin Kanik Żywiec, Roleta solarna Id3 z funkcją 
żaluzji – przyjazna środowisku.

Srebrny Filar Budownictwa: SunRoof Technology   
Łódź, Dach solarny 2 w 1 Sunroof,

Brązowy Filar Budownictwa: Majsterek, Boboń, 
Kanik Żywiec, Drzwi Parmax z czytnikiem twarzy.

Izby i stowarzyszenia gospodarcze będące patro-
nami targów przyznały w Konkursie Targowym swoje 
nagrody. Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownic-
twa przyznała nagrodę w formie Pucharu firmie Ther-
mes Kraśnik za wniosek: Szafa hydrauliczna (kotłow-
nia) wraz ze zbiornikiem i całą armaturą do współpracy 
z pompami ciepła monoblokowymi.

Śląska Izba Budownictwa przyznała dwie nagro-
dy w formie statuetek firmom: Jamat Bielsko-Biała za 
projekt instalacji hybrydowej dla budynku mieszkalnego  
oraz GRAM-BOX z Pszczyny za system GRAM-BOX 
do montażu paneli fotowoltaicznych.

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sa-
nitarnych oddział Beskidy przyznało nagrodę firmie 
Ecoventeam Prana Group Raszyn za Moduł wymien-
nika taśmowego oraz firmie Raine Polska Bielsko-Bia-
ła za Grzejnik sufitowy na podczerwień Termo Up Top 
– Szklany.

Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział 
Bielsko-Biała przyznało statuetkę firmie Sunroof Tech-
nology Łódź za Dach solarny 2 w 1 SunRoof.

Honorowi patroni: Ministerstwo Rozwoju i Tech-
nologii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Marszałek 
Województwa Śląskiego, europoseł Jerzy Buzek i pre-
zydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.       JacK 

nIewIelkI spadek  
bezrobocIa

W Bielsku-Białej nastąpił niewielki spadek bez-
robocia. W sierpniu nie wpłynęła żadna informacja 
dotycząca zamierzonych zwolnień grupowych. Było 
natomiast 837 ofert pracy. Według ostatnich danych 
opublikowanych przez Główny Urząd Statystycz-
ny, stopa bezrobocia na dzień 31 sierpnia br. wynio-
sła w kraju 5,8 proc. (bez zmian w stosunku do lip-

ca), w województwie śląskim 4,6 proc. (spadek o 0,1 
proc.), w Bielsku-Białej 2,6 proc. (spadek o 0,1 proc.) 
i w powiecie bielskim 4,2 proc. (spadek o 0,1 proc.).  

 – W sierpniu 2021 r. w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Bielsku-Białej odnotowano spadek w ewi-
dencji liczby bezrobotnych o 133 osoby w stosun-
ku do lipca 2021 r. Zarejestrowano 514 osób, tj. o 13 
mniej niż w miesiącu poprzednim, z czego 74,3 proc. 
to bezrobotni powracający do rejestracji po raz kolej-
ny. Wśród nowo zarejestrowanych 51,7 proc. stano-
wiły kobiety. 7,5 proc. z ogółu osób zarejestrowanych 

w sierpniu 2021 r. to osoby, które jeszcze nigdy nie 
pracowały. Zarejestrowano również 49 osób posia-
dających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 
Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku po-
siada 15,3 proc. osób – informuje dyrektor PUP Ma-
rek Hetnał.

W sierpniu 2021 r. zgłoszono 837 wolnych 
miejsc pracy – o 183 mniej niż w lipcu. 27 ofert doty-
czyło osób niepełnosprawnych. Zgłoszono 775 wol-
nych miejsc pracy niesubsydiowanej oraz 62 miejsca 
pracy subsydiowanej.                                  oprac. JacK

targi budownictwa i technik grzewczych 2021
Początek jesieni to tradycyjnie okres targowy w Bielsku-Białej. Już po raz 58. odbyły się Targi Budownictwa, a po raz 23. Targi Technik 
Grzewczych i Oszczędności Energii. Organizatorem wydarzenia było Biuro Promocji i Wystaw Astra.
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złote gody  
państwa hallalów

Wyjątkowy jubileusz wyjątkowych 
bielszczan. 3 września wojewoda mazo-
wiecki w imieniu Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej odznaczył Medalami za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie bielsz-
czan – Ewę Bacciarelli-Hallalę i Janu-
sza Hallalę. Mieszkańcy naszego miasta 
wstąpili w związek małżeński 5 wrze-
śnia 1971 roku w warszawskim Pałacu 
Ślubów mieszczącym się w byłej malar-
ni Marcello Bacciarellego (1731-1818) – 
pierwszego nadwornego malarza króla 
Stanisława Augusta.

Było to miejsce znaczące, bo pa-
ni Ewa jest potomkiem artysty. Męża po-

znała we Wrocławiu, gdzie razem stu-
diowali elektronikę na Politechnice Wro-
cławskiej. Pan Janusz pochodzi nato-
miast z zasłużonej dla Bielska-Białej 
i regionu rodziny. Jego pradziadek Fry-
deryk Hallala był naczelnikiem komory 
celnej w Strumieniu. Dziadkowi Fryde-
rykowi Hallali podlegały odcinki torów 
kolei państwowych m.in. w Czechowi-
cach-Dziedzicach i Wapienicy , a ojciec 
Fryderyk Hallala przez wiele lat pełnił 
funkcję głównego księgowego w Zjed-
noczeniu Przemysłu Wełnianego Połu-
dnie i był radnym w Mikuszowicach Kra-
kowskich.

Kilkanaście lat temu państwo Ewa 
i Janusz Hallalowie osiedlili się w Biel-
sku-Białej i są mieszkańcami Wapienicy.

oprac. ek

wrześniowi jubilaci
7 i 23 września w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bielsku-Białej ko-

lejni małżonkowie świętujący rocznicę swojego małżeństwa odebrali 
medal, kwiaty i gratulacje.

7 września gratulacje za wspólnie przeżyte 60 lat odebrali Anna 
i Edward Markowie oraz Zofia i Marian Skoczylasowie. 70 lat wspólne-
go życia obchodzili Salomea i Franciszek Maochwiejowie. Ze względu 
na przepisy sanitarne pary odbierały gratulacje indywidualnie.

23 września gratulacje i medale przyznane na tę okoliczność 
przez prezydenta RP otrzymali: Janina i Józef Antosowie, Anna i Zdzi-
sław Balcerzakowie, Jadwiga i Janusz Baradziejowie, Krystyna i Ste-
fan Bieńkowie, Halina i Józef Galejowie, Helena i Ryszard Gałusz-
kowie, Maria i Władysław Gibasowie, Bożena i Zbigniew Gierulowie, 
Stanisława Długosz-Kręcichowst i Józef Kręcichwost, Wiesława i An-
drzej Kubiczkowie, Weronika i Zbigniew Lejawkowie, Irena i Ludwik 
Małyszowie, Teresa i Jacek Miodońscy, Krystyna i Bogumił Mrózko-
wie, Krystyna i Zenon Myczkowie, Wanda i Jan Okrzesikowie, Anna 
i Cezary Owerkowiczowie, Maria i Bogusław Solarscy, Eryka i Józef 
Stankowie, Zofia i Eugeniusz Tycowie. 60 lat wspólnego życia obcho-
dzili Krystyna i Erwin Gańczarczykowie, Stanisława i Edward Grelo-
wie, Maria i Piotr Sowizdrzałowie, a 65-lecie pożycia świętowali Anna 
i Edward Hańderkowie.

Bielski USC przypomina, że pary zamieszkałe w Bielsku-Białej, 
których 50. rocznica ślubu przypada do końca lutego 2022 roku, mogą 
zgłaszać ten fakt do Urzędu Stanu Cywilnego. Jubileusz można zgło-
sić osobiście lub telefonicznie pod nr 33 4701213, 33 4701211.     JacK

sto lat panI anIelI

Pani Aniela Kurowska z domu Pindór uro-
dziła się 22 września 1921 r. w Jasienicy koło 
Bielska. Sto lat później z tej okazji życzenia dal-
szych lat życia w zdrowiu złożyli jubilatce wice-
przewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Bia-
łej Piotr Ryszka i dyrektor biura Rady Miejskiej 
Danuta Brejdak (oboje na zdjęciu z jubilatką i 
jej rodziną). Pani Aniela była pierwszą z sze-

Wyszła za mąż, w 1972 roku została wdo-
wą i sama wychowywała dwie córki.

Pasjami pochłaniała książki, pięknie hafto-
wała. Życie, niejednokrotnie trudne, przeżyła ja-
ko kobieta dzielna, mądra i dobra.

Historię życia swojego i swojej rodziny spi-
sała na kartkach pamiętnika, który jest cenną 
pamiątką dla jej najbliższych. Bielszczanką zo-
stała w latach 90. XX wieku, a obecnie przeby-
wa w prywatnym domu opieki w Wilkowicach.

JacK
ściorga rodzeństwa. 
Jak podkreśla rodzina, 
jubilatka swojej młodo-
ści nie wspomina naj-
lepiej, bo jej najlepsze 
lata przypadły na czas 
wojny. Pomagała swo-
jej mamie Ewie w wy-
chowywaniu młod-
szego rodzeństwa, 
a w wieku 18 lat podjęła 
pracę w Fabryce Mebli 
Giętych Thonet-Mun-
dus w Jasienicy, gdzie 
przepracowała 40 lat.

W Europejskim Dniu bez Samo-
chodu, 22 września, Bielskie Towarzy-
stwo Tramwajowe (BTT) przekazało 
swoje zasoby archiwalne Miejskiemu 
Zakładowi Komunikacyjnemu w Bielsku-
-Białej. W MZK powstanie wystawa stała 
oraz archiwum ponad 125-letniej historii 
komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej.  
Wśród materiałów przekazanych przez 
Józefa Dzieniszewskiego – wielolet-
niego prezesa BTT – znalazły się m.in. 
stare kasowniki, mundur motorniczego, 
dawne bilety, mapy, albumy ze zdjęcia-
mi, a także model tramwaju. oprac. JacK 

hIstorIa  
komunIkacjI mIejskIej

Państwo Hallalowie, zdjęcie ze zbiorów rodziny 
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30-lecie Śląskiego Związku Gmin 
i Powiatów świętowano w Bielsku-Bia-
łej podczas uroczystej sesji Zgromadze-
nia Ogólnego ŚZGiP. Jubileusz odbył się 
pod hasłem Przeszłość – Przyszłość – 
Samorządność.

Konferencja plenarna z udziałem 
zaproszonych gości odbyła się w hotelu 
Viena. Tematem przewodnim była pró-
ba oceny sytuacji w samorządach pod 
wspólnym tytułem Samorząd kiedyś 
i dziś. Dyskusje prowadzono w dwóch 
panelach – Klimat początków samorząd-
ności oraz Spojrzenie na samorząd po 
latach. Uzupełnieniem sesji były dysku-
sje o stanie samorządu i aktualnych wy-
zwaniach – przygotowano wystąpienia 
tematyczne na temat finansów samo-
rządowych, nowej perspektywy UE i in-
nych istotnych zagadnień. Chętni wysłu-
chali też wykładu historycznego na te-
mat dziejów Bielska-Białej, który wygło-
sił Jacek Kachel. 

W Teatrze Polskim odbyła się uro-
czysta gala i wręczenie Laurów Śląskie-
go Związku Gmin i Powiatów. Laury są 
formą docenienia szczególnego, wie-
loletniego zaangażowania w bieżącą 
działalność związku pracowników urzę-
dów miast i gmin oraz starostw powiato-
wych, które wchodzą w skład związku, 
instytucji różnego szczebla i organizacji 
oraz innych osób. Była to pierwsza edy-
cja Laurów, od teraz wyróżnienie będzie 
przyznawane cyklicznie co 5 lat. Statu-
etki Laurów ŚZGiP zostały wykonane 
przez artystów Akademii Sztuk Pięknych 
w Katowicach.

Laury Za Zasługi dla Samorządo-
wej Współpracy otrzymali: Piotr Absa-
lon, Mariusz Dyka, Bożena Herbuś, Ja-
rosław Rokicki, Elżbieta Student, Sylwia 
Uchnast-Gara.

Nagroda specjalna – Za Zasługi 
dla Samorządowej Współpracy, zwłasz-
cza w ostatnich pięciu latach przypadła 

6 września w siedzibie Straży Miejskiej 
w Bielsku-Białej świętowano jubileusz powsta-
nia tej formacji. Prezydent miasta Jarosław Kli-
maszewski podziękował strażnikom za trudną 
i niebezpieczną pracę, podkreślając przy oka-
zji ich zaangażowanie w pomoc mieszkańcom 
podczas pandemii Covid-19. 

Podczas skromnej uroczystości wręczono 
strażnikom nagrody oraz awanse. 

– Poza działaniami czysto represyjnymi, 
które nakłada na nas ustawa, realizujemy rów-
nież wiele czynności związanych z profilakty-
ką i pomocą dla mieszkańców, jak choćby po-
moc w uruchomieniu samochodu gdy akumula-
tor się rozładuje. Realizujemy wiele czynności 
w zakresie ochrony środowiska, również przy 
wykorzystaniu drona. Te działania przyczynia-
ją się do poprawy jakości środowiska natural-

nego. Straż Miejska odbywa też wiele spotkań 
z dziećmi i młodzieżą, podczas których tłuma-
czymy podstawowe zasady bezpieczeństwa pu-
blicznego czy ekologii – informował Komendant 
Straży Miejskiej Grzegorz Gładysz.

Warto przypomnieć, że proces tworzenia 
Straży Miejskiej w Bielsku-Białej rozpoczął się 
już 17 grudnia 1990 r., kiedy to na podstawie za-
rządzenia została ona utworzona jako jednost-
ka organizacyjna. 2 stycznia 1991 r. prezydent 
Bielska-Białej Krzysztof Jonkisz zwrócił się do 
ministra spraw wewnętrznych z wnioskiem 
w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Biel-
sku-Białej. Etap przygotowawczy zakończył się 
21 marca 1991 r. podjęciem przez Radę Miej-
ską uchwały o utworzeniu SM oraz zatwierdze-
niem jej statutu i regulaminu, z mocą obowiązy-
wania od 1 marca 1991 r.                             JacK 

samorządowcy obradowali 

Jackowi Krywultowi, Zygmuntowi Fran-
kiewiczowi, Ferdynandowi Morskiemu 
i Andrzejowi Porawskiemu.

Nagrodą specjalną za zasługi dla 
samorządowej współpracy nagrodzono 
instytucje: Kijowski Oddział Regional-
ny Związku Miast Ukrainy i Politechnikę 
Śląską. 

Na koniec zebrani obejrzeli wido-
wisko performatywne Bez/senna.

Dla uczestników sesji związku 
przygotowano także samorządowe roz-
grywki siatkarskie pod honorowym pa-
tronatem Marszałka Województwa Ślą-
skiego oraz zwiedzanie Centrum Sportu 
Rekord.                                              JacK

straż miejska ma już 30 lat 

modlItwa  
na trzech lIpkach 

Co roku od 20 lat pod 40-metrowym 
stalowym krzyżem przypominającym pa-
storał Jana Pawła II na Trzech Lipkach 
spotykają się mieszkańcy Bielska-Bia-
łej. Także 14 września br. w Starym Biel-
sku odprawiono uroczystą mszę w intencji 
miasta, jego mieszkańców i władz. 

Wśród uczestników liturgii z udzia-
łem bielskich kapłanów, której przewod-
niczył proboszcz parafii pw. Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa ks. Marcin Aleksy, 
byli m.in. prezydent Bielska-Białej Jaro-
sław Klimaszewski, zastępca prezydenta 

Adam Ruśniak, były prezydent Jacek Kry-
wult i jego zastępca Henryk Juszczyk, wi-
cestarosta bielski Andrzej Kamiński oraz 
bielscy radni. 

Na początku mszy ks. Marcin Alek-
sy pobłogosławił i poświęcił ufundowaną 
przez władze miasta nową tablicę umiesz-
czoną na cokole krzyża. Na tablicy znaj-
duje się wizerunek św. Jana Pawła II i sło-
wa papieża wypowiedziane w Skoczowie 
w 1995 r.: Drodzy rodacy! Na tym wielkim 
wirażu ojczystej historii, kiedy decyduje się 
przyszły kształt Rzeczypospolitej, Papież 
– wasz Rodak, nie przestaje was prosić, 
abyście to dziedzictwo Chrystusowego 
Krzyża na nowo z wiarą i miłością przyję-
li...                                                         JacK 

Prezydent J. Klimaszewski dziekuje straznikom



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 20/488  8.10.202110
miasto
ms.bielsko-biala.pl

Samarytanin, prowadzony przez Kościół Adwen-
tystów Dnia Siódmego, jest ośrodkiem przeznaczonym 
dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle chorych 
somatycznie. W ośrodku przebywa 90 mieszkańców, 
którzy mieszkają w jedno- lub dwuosobowych poko-
jach. 

W trakcie spotkania hymn powitalny wykonała or-
kiestra Echo Adwentu, a przewodniczący Kościoła Ad-
wentystów Dnia Siódmego pastor Ryszard Jankowski 
przypomniał rolę, jaką w Biblii odegrał dobry samaryta-
nin. Funkcję gospodarza po raz ostatni pełnił dyrektor 
Zygmunt Jaksz, który przechodzi na emeryturę. Jego 
miejsce zajęła Iwona Mikler i to ona poprowadziła jubi-
leuszową imprezę. Zanim jednak to się stało, Zygmunt 
Jaksz przekazał jej duży symboliczny klucz do kierowa-
nia Samarytaninem. 

Jubileusz był okazją nie tylko do wspomnień, ale 
i wyróżnień. Długoletni pracownicy otrzymali odznacze-
nia państwowe, resortowe i od samorządu wojewódz-
twa śląskiego. 

 – Początki były bardzo skromne. W starym bu-
dynku dawnej Willi Szimanek, a obecnym pawilonie 
A, zamieszkało w wieloosobowych pokojach 22 pod-
opiecznych oraz pracownicy domu. W roku 1982, po 
oddaniu do użytku pawilonu B, liczba miejsc w Sama-
rytaninie wzrosła do 68. Nowy pawilon posiadał już po-
koje w większości dwuosobowe oraz kilka jednooso-
bowych. Pawilon C, z małymi apartamentami dla mał-
żeństw podopiecznych oraz mieszkaniami dla pracow-
ników, pojawił się w roku 1993. Kolejny etap rozbudo-

Ochotnicza Straż Pożarna  
z Lipnika obchodziła 11 września 
jubileusz 125-lecia powołania 
jednostki. 

Druhowie zostali odznaczeni me-
dalami oraz odznakami na rzecz ochot-
niczego pożarnictwa. Historię jednostki 
przybliżono gościom fragmentami książ-
ki dr Jerzego Polaka. 

samarytanin po sześćdziesiątce 
Dom Opieki Samarytanin w Bielsku-Białej obchodził jubileusz 60-lecia 
swojego istnienia. 9 września z tej okazji w przyległych ogrodach odbyło 
się uroczyste spotkanie, na którym pojawiło się liczne grono gości, w tym 
minister Stanisław Szwed i prezydent Jarosław Klimaszewski. 

wy Samarytanina to rok 2000, kiedy to w pawilonie B 
dobudowano tzw. ogród zimowy, czyli trzypoziomowe 
przeszklone pomieszczenie dziennego pobytu z wido-
kiem na okoliczne góry, oraz 13 jednoosobowych po-
koi z aneksami sanitarnymi. W roku 2016 zakończo-
no przebudowę i wyposażono ośrodek w nowoczesny 
sprzęt, kompleks kuchenny oraz zmodernizowano ja-
dalnię – wspomina dyrektor Zygmunt Jaksz.

Ośrodek posiada również gabinet zabiegowy, pra-
cownię fizjoterapii i salę ćwiczeń ruchowych, pracownię 
terapii zajęciowej, świetlicę z biblioteką i czytelnią, ka-
plicę, sklepik, sad owocowy, mały park, a nawet boisko. 

Na przestrzeni lat Dom Opieki Samarytanin pro-
wadził działalność skierowaną do osób spoza ośrodka, 
a wymagających wsparcia. Dziesiątki osób skorzysta-
ło z Chrześcijańskiego Telefonu Zaufania. Wydawano 
tu nieodpłatne posiłki, a także odzież dla osób potrze-
bujących. Regularnie wspierano dwie świetlice środo-
wiskowe, dostarczając słodkich wypieków. Współpra-
cowano z Klubem Zdrowia działającym przy Kościele 
Adwentystów Dnia Siódmego w Bielsku-Białej przy re-
alizacji programów promujących zdrowie. Prowadzono 
program pomocy dla osób po wyrokach, zapewniając 

im zakwaterowanie i wyżywienie. Dom prowadził wy-
pożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego.

Od wielu lat uczniowie i studenci odbywają dzięki 
ośrodkowi praktyki zawodowe.

Obecnie w Samarytaninie mieszka 90 podopiecz-
nych, nad którymi pieczę sprawuje 53 pracowników. 
Mieszkańcy domu mają zapewnioną opiekę psycho-
terapeutyczną i duszpasterską (niezależnie od wyzna-
nia), atrakcje kulturalne i turystyczne, organizuje się dla 
nich spotkania z ciekawymi ludźmi i koncerty. Ręko-
dzieła mieszkańców, wykonane na terapii zajęciowej, 
zostały nagrodzone na wystawie Europa to również my. 
Budujemy mosty dla Europy w Strasburgu, a następnie 
wraz z innymi nagrodzonymi pracami prezentowane by-
ły w wielu krajach europejskich.

Przez 41 lat Domem Opieki Samarytanin kierował 
dyrektor Zygmunt Jaksz, któremu jako przełożona pie-
lęgniarek towarzyszyła jego żona Mirosława, organizu-
jąc profesjonalną opiekę pielęgniarsko-opiekuńczą.  

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP, któ-
ry jest założycielem Samarytanina, obecny jest na te-
renach Polski od ponad 130 lat i ma obecnie ok. 10 tys. 
wiernych.                                                                   JacK

Na jubileusz licznie przybyli go-
ście reprezentujący wszystkie szcze-
ble władz rządowych i samorządowych 
oraz parlamentarzyści. Wśród nich by-
li m.in. minister rolnictwa i rozwoju wsi 
Grzegorz Puda, wiceminister Stanisław 
Szwed, wojewoda śląski Jarosław Wie-
czorek, senator Agnieszka Gorgoń-Ko-
mor, posłowie Małgorzata Pępek i Prze-
mysław Drabek, prezydent miasta Ja-
rosław Klimaszewski oraz radni rady 
miejskiej: Barbara Waluś, Piotr Ryszka, 
Maksymilian Pryga i Szczepan Wojtasik. 
Obecni byli przedstawiciele lokalnych 
stowarzyszeń oraz Ochotniczych Straży 
Pożarnych z okolicy. 

Prezydent Jarosław Klimaszewski 
podkreślił rolę, jaką dawniej i dzisiaj gra 
OSP Lipnik. Podziękował za wszystkie 
lata służby i obiecał wspomaganie dzia-
łań OSP przez miasto.

Podczas uroczystości zaprezen-
towano samochód ratowniczo-gaśniczy 

GBA Scania za 920.040 zł, Bielsko-Bia-
ła przekazało na jego zakup 250.000 zł. 

Dr Jerzy Polak w swojej książce 
150 lat historii Straży Pożarnej w Biel-
sku-Białej o dziejach jednostki OSP 
z Lipnika pisał m.in.: 

Początki organizacji sięgają 20 
października 1895 roku, kiedy ukonsty-
tuował się zarząd Freiwillige Feuerwehr 
(Ochotniczej Straży Pożarnej) w samo-
dzielnej wówczas gminie Lipnik, na czele 
z prezesem i komendantem Andreasem 
Homą oraz jego zastępcą Adamem Ka-
isarem, inicjatorami strażackiego przed-
sięwzięcia. Stowarzyszenie miało cha-
rakter wyłącznie niemiecki (...) i dopiero 
z czasem przyjmowało w swe szeregi 
także Polaków. Dzięki finansowej pomo-
cy ze strony niemieckich władz gmin-
nych już 7 czerwca 1896 r. poświęcono 
zbudowaną przez nie pierwszą, drew-
nianą remizę na sikawkę konną, która 
stanęła poniżej kościoła.                  JacK

lipnicka straż świętowała 

Zygmun Jaksz przekazuje 
symboliczny klucz do Sama-

rytanina Iwonie Mikler
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nowy proboszcz  
parafii ewangelickiej w białej 

4 września w parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Białej oficjal-
nie pożegnano księdza proboszcza Henryka Macha i wprowadzono 
na urząd proboszcza ks. Roberta Augustyna.

Aktu wprowadzenia dokonał zwierzchnik diecezji cieszyńskiej 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. bp Adrian Korczago. 
Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski w imieniu samorządu 
podziękował ks. Henrykowi za 33 lata pracy w parafii w Białej i za har-
monijną współpracę z samorządem. Nowemu proboszczowi życzył 
dużo łask bożych i zapewnił o woli współpracy. 

Okazała uroczystość była okazją do przypomnienia wszystkich 
form aktywności ks. Henryka Macha, któremu podziękowania i życze-
nia złożyli przedstawiciele różnych środowisk. 

Warto przypomnieć, że nowy proboszcz został wybrany 20 
czerwca br. na wyborczym Zgromadzeniu Parafialnym, prowadzonym 
przez biskupa Korczagę. Ks. Robert Augustyn, wikariusz parafii w Ka-
towicach Szopienicach w drugiej turze uzyskał 83 głosy. Drugi kan-
dydat, ks. Bogdan Wawrzeczko, uzyskał 34 głosy. W pierwszej turze 
kandydatów było czterech; ks. Robert Augustyn uzyskał 51 głosów, 
ks. Łukasz Gaś 14 głosów, ks. Bogdan Wawrzeczko 34, a ks. Oskar 
Wild  23 głosy.

Nowy proboszcz  ma 33 lata. Pochodzi z parafii w Wiśle Malince. 
Służył w parafii w Mikołajkach, a przed objęciem urzędu w Białej był 
wikariuszem parafii w Katowicach Szopienicach.                          JacK 

zagłosu na budżet 
obywatelskI bb 2022

Do 9 października włącznie mieszkańcy Bielska-
-Białej mogą głosować na projekty Budżetu Obywa-
telskiego Bielska-Białej 2022. Do oddawania głosów 
on-line służy specjalnie przygotowana strona z for-
mularzem pod adresem www./obywatelskibb.pl. Moż-
liwe jest również głosowanie tradycyjne z wykorzysta-
niem kart w punktach głosowania. Do wydania jest 
7.400.000 zł.

W bieżącej edycji można oddać głos na jeden 
projekt osiedlowy w osiedlu, którego jest się mieszkań-
cem, i na jeden projekt ogólnomiejski. 

Głosowanie elektroniczne to najszybsza i najwy-
godniejsza metoda udzielenia poparcia ulubionym pro-
jektom. Podczas głosowania trzeba mieć telefon ko-
mórkowy oraz podać imię i nazwisko, adres zamiesz-
kania i datę urodzenia.

Głosowanie tradycyjne odbywa się wyłącznie 
w punktach głosowania z wykorzystaniem karty do gło-
sowania. Punkty mieszczą się  w Biurze Obsługi Inte-
resanta przy pl. Ratuszowym 6, czynnym w godzinach  
pracy Urzędu Miejskiego, oraz w Centrum Organizacji 
Pozarządowych przy pl. Opatrzności Bożej 18, czyn-
nym od poniedziałku do środy w godz. 8.00-16.00, 
w czwartki w godz. 8.00-18.00, w piątki w godz. 8.00-
15.00.

Karta do głosowania na projekty ogólnomiejskie 
i osiedlowe (łącznie) dla mieszkańców Bielska-Białej li-
czy dwie strony formatu A4 i zawiera pola przewidzia-
ne do wpisania numeru identyfikacyjnego (ID) projektu 
ogólnomiejskiego i projektu osiedlowego, którym gło-
sujący chce udzielić poparcia. Na formularzu, prócz 
numerów ID wybranych projektów, trzeba podać imię 
i nazwisko, adres zamieszkania oraz datę urodzenia 
i złożyć podpis w dolnym prawym rogu pierwszej stro-
ny karty do głosowania. W przypadku głosowania osób, 
które najpóźniej w ostatnim dniu głosowania nie ukoń-

czyły 16. r.ż., w karcie do głosowania należy zazna-
czyć, że głosowanie odbywa się przy wsparciu rodzica 
lub opiekuna prawnego. Wykaz wszystkich dopuszczo-
nych do głosowania projektów jest dostępny w każdym 
punkcie głosowania. Karty do głosowania są dostępne 
wyłącznie w punktach głosowania w dniach i godzinach 
ich otwarcia. Wydają je pracownicy obsługujący punk-
ty, po uprzednim okazaniu przez mieszkańca dowodu 
osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego 
tożsamość.

W Budżecie Obywatelskim Bielska-Białej 2022 
można głosować na projekty wybrane spośród 14 pro-
jektów ogólnomiejskich i 52 osiedlowych.         oprac. ek

minibulwary nad niwką 
I nowe schody 

Dzięki budżetowi obywatelskiemu, tym ra-
zem edycji z 2021 roku, wypiękniał kolejny frag-
ment Bielska-Białej. W ramach zadania dla osie-
dla Biała Krakowska powstały minibulwary nad 
Niwką.

Wzdłuż biegnącego od ul. Lipnickiej 66 
i 15 do ul. Edwarda Dembowskiego chodnika 
powstał teren rekreacyjny z leżakami plenero-
wymi, ławkami, urządzeniami do ćwiczeń i na-
sadzeniami zieleni. Przebudowane zostały rów-
nież schody. Do końca roku ten obszar zostanie 
doświetlony oświetleniem solarnym. 

Koszt całego przedsięwzięcia wyniesie 
około 250.000 zł. 

Obecnie opracowywana jest kompletna 
dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla po-
zostałych zadań z Budżetu Obywatelskiego Biel-
ska-Białej 2021.                                                       ek

fot. Wydział Gospodarki Miejskiej UM
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wyszukiwarka odpadów 
Na stronie czystemiasto.bielsko-biala.pl pojawiła się nowa, bar-

dzo przydatna funkcjonalność. To wyszukiwarka odpadów. Narzędzie 
pozwala na wpisanie w odpowiednie pole nazwy odpadu i po kliknię-
ciu strona pokazuje nam, do jakiego pojemnika powinniśmy wrzucić 
dany śmieć.  

Wyszukiwarka została stworzona przez Marka Szkowrona, 
mieszkańca Czechowic-Dziedzic, pracującego w Bielsku-Białej.

 – Chcąc lepiej segregować odpady i zachęcić innych do sorto-
wania, zaproponowałem wdrożenie takiego rozwiązania. Z racji coraz 
większych problemów z finansami gmin i mojego wykonywanego za-
wodu zaproponowałem, że wykonam wyszukiwarkę bezpłatnie – tłu-
maczy twórca nowej funkcjonalności. – Mam nadzieję, że takie na-
rzędzie trafi do osób, które mają problem z niektórymi odpadami, ale 
zachęci również tych, którzy nie sortują ich na co dzień – podkreśla 
Marek Szkowron. 

Zapraszamy do skorzystania z wyszukiwarki, wystarczy wejść 
na stronę www. czystemiasto.bielsko-biala.pl w zakładce Wyszukiwar-
ka odpadow.                                                                                  oprac. ek 

Na spotkanie przybyli przedstawi-
ciele wielu środowisk związanych z tu-
rystyką. Nie zabrakło samorządowców 
różnych szczebli, a nasze miasto repre-
zentował zastępca prezydenta Adam 
Ruśniak.  

Członek Zarządu Województwa 
Śląskiego Beata Białowąs, otwierając 
spotkanie, podziękowała władzom Biel-
ska-Białej za udostępnienie atrakcji tury-
stycznych miasta uczestnikom konferen-
cji. Podkreślała, że władze samorządo-
we wnikliwie wsłuchują się w głosy pły-
nące ze środowisk zrzeszających osoby 
niepełnosprawne. 

 – Osoby z niepełnosprawnościami 
najczęściej chcą po prostu móc robić to, 
co robią inni ludzie. Dlatego podejmowa-
ne są różne działania, aby w Beskidach 
nie było barier, aby wobec ludzi z różny-

mi dysfunkcjami następowała integracja, 
a nie alienacja – podkreślała Beata Bia-
łowąs. 

Minister funduszy i polityki regio-
nalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, 
wygłosiła referat pt. Trzy lata rządowego 
programu Dostępność+ – co udało się 
zrobić, a co jeszcze przed nami.

Dostępność w górach szansą na 
rozwój regionu to z kolei tytuł wykła-
du Bogumiła Kanika, prezesa Fundacji 
Pogranicze Bez Barier. Naczelnik Gru-
py Beskidzkiej GOPR Marcin Szczurek 
opowiadał o doświadczeniach GOPR 
w górskiej turystyce społecznej. 

Cześć wykładową konferencji za-
kończyła Ewa Walus z Zespołu Par-
ków Krajobrazowych Województwa Ślą-
skiego, która zaprezentowała referat pt. 
Przyroda bez ograniczeń – edukacja 

w beskidach integracja, nie alienacja
17 września podczas konferencji zorganizowanej w Muzeum 
Historycznym w Bielsku-Białej rozmawiano na temat perspektyw 
górskiej turystyki społecznej w województwie śląskim.

ekologiczna osób o specjalnych potrze-
bach.  W trakcie konferencji można było 
zwiedzić zamek Sułkowskich, ubarwił ją 
także występ Dziewczęcej Grupy Śpie-
waczej Sójki z Brennej (na zdjęciu).

W części drugiej zaplanowano wy-
jazd terenowy uczestników konferencji 

na Szyndzielnię i prezentację wózków 
górskich dla osób ze szczególnymi po-
trzebami.

Organizatorem konferencji był 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego wspólnie z Muzeum Histo-
rycznym w Bielsku-Białej.                    JacK 

dzień dziecka  
utraconego 

15 października w całym kraju obcho-
dzony jest Dzień Dziecka Utraconego – po-
święcony dzieciom, które z różnych powo-
dów nie zdołały przyjść na świat, jak również 
ich rodzinom i bliskim. Miasto Bielsko-Bia-
ła organizuje na terenie Cmentarza Komu-
nalnego uroczystość ekumeniczną, połą-
czoną z pochówkiem urn z prochami dzie-
ci nienarodzonych. W uroczystości wezmą 

udział przedstawiciele władz miasta, kościo-
łów i związków wyznaniowych działających 
w Bielsku-Białej.

Uroczystość rozpocznie się 15 paź-
dziernika br. o godz. 15.00 w kościele pod 
wezwaniem św. Małgorzaty w Kamienicy. 
Dalsze uroczystości nastąpią po mszy św. 
ok. godz. 16.00-16.15 na Cmentarzu Komu-
nalnym przy grobie Dzieci Nienarodzonych. 
Szczegółowy plan dostępny będzie na stro-
nie internetowej Zieleni Miejskiej (www.zie-
len.ig.pl) w zakładce Cmentarze Komunalne 
na początku października br.                       q

niepodległa do hymnu
Kolejna odsłona corocznej akcji Niepod-

legła do Hymnu. Mogą wziąć w niej udział sa-
morządy, instytucje kultury, szkoły, organiza-
cje społeczne i mieszkańcy. Chodzi o wspólne 
śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego 11 listopada 
w samo południe. 

Organizatorzy akcji zachęcają, by wspól-
nie uczcić kolejną rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Wszyscy razem, bez 
względu na to, gdzie będziemy – 11 listopada 
w samo południe zaśpiewajmy Mazurka Dą-
browskiego. Zachęta jest skierowana do każ-
dego Polaka, w kraju i za granicą, nad morzem 
i na szczytach gór, w malutkich wsiach i naj-
większych metropoliach. Mazurek Dąbrowskie-
go zostanie wykonany 11 listopada podczas 

oficjalnych uroczystości państwowych i samo-
rządowych, podczas niewielkich wydarzeń lo-
kalnych i w gronie rodzinnym, w kraju i za grani-
cą. Wszystkich, którzy zamierzają wziąć udział 
we wspólnym śpiewaniu hymnu, organizatorzy 
zachęcają do umieszczenia zdjęć i filmików 
w mediach społecznościowych z hasztagiem 
#niepodlegladohymnu.

Akcję Niepodległa do Hymnu biuro pro-
gramu Niepodległa zainicjowało w 2018 roku, 
w stulecie odzyskania niepodległości. Wów-
czas to, blisko 3 lata temu, wzięło w niej udział 
prawie 1000 podmiotów, które zorganizowały 
wspólne śpiewanie na 6 kontynentach. Od tam-
tej pory co roku pokazujemy, że jesteśmy jed-
ną biało-czerwoną rodziną i świętujemy razem 
jedno z najpiękniejszych polskich świąt. 

oprac. ek 
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ekologia  
a budownIctwo

Problemy ochrony środowiska 
i zrównoważonego rozwoju to temat ju-
bileuszowej 25. Ogólnopolskiej Interdy-
scyplinarnej Konferencji Naukowo-Tech-
nicznej Ekologia a budownictwo, która 
odbędzie się 14-16 października 2021 r. 
w Hotelu Dębowiec w Bielsku-Białej.

Organizatorem konferencji jest 
Polski Związek Inżynierów i Techników 

Budownictwa, Oddział Bielsko-Biała. 
Podczas konferencji poruszone zostaną 
takie zagadnienia, jak:

 – problemy ochrony środowiska 
i zrównoważonego rozwoju;

 – rola administracji państwowej 
i samorządowej oraz uczestników pro-
cesu budowlanego w ochronie i kształ-
towaniu środowiska;

 – proekologiczne materiały i wy-
roby budowlane – materiały odnawialne;

 – recykling odpadów i wykorzysta-
nie odpadów w budownictwie;

 – skutki techniczne, ekonomiczne 

i społeczne skażenia obiektów budowla-
nych i sposoby ich neutralizacji;

 – ekologia terenów zurbanizowa-
nych;

 – kształcenie ekologiczne w bu-
downictwie;

 – rewitalizacja obiektów, terenów 
poprzemysłowych i innych; problemy 
korozji, w tym biologicznej w budownic-
twie;

 – problemy projektowania i utrzy-
mywania obiektów budowlanych w stra-
tegii zrównoważonego rozwoju i ochrony 
środowiska;

 – problemy pozyskiwania i użytko-
wania energii w budownictwie;

 – wpływ techniczny działalności 
budowlanej na istniejące obiekty budow-
lane;

 – komfort użytkowania budynków, 
komfort termiczny, jakość powietrza we-
wnętrznego, komfort wizualny;

 – zrównoważone wykorzystanie 
zasobów mineralnych, złóż energetycz-
nych, w tym odnawialnych.

Warunki uczestnictwa określone 
są na stronie organizatora: www.pzitb.
bielsko.pl                                                             JacK

plany mIejscowe
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 39 
ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o pod-
jęciu przez Radę Miejską w Bielsku-Białej uchwały nr 
XXXV/834/2021 z 23 września 2021 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla zintegrowanego węzła prze-
siadkowego.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymie-
nionego planu. Wnioski należy składać do Prezydenta 
Miasta Bielska-Białej na piśmie (pocztą lub na dziennik 
podawczy Urzędu Miejskiego) lub za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej na 
adres: kaminski.sekretariat@um.bielsko.pl, w nieprzekra-
czalnym terminie do 29 października 2021 r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieru-
chomości, której dotyczy.                                                   q

sprzedaż
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020, poz. 
1990 ze zm.) prezydent Bielska-Białej podaje do publicz-
nej wiadomości, że 8 października 2021 r. na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz na stronie 
internetowej UM w Biuletynie Informacji Publicznej bip.
um.bielsko.pl  zamieszczone zostały – na okres 21 dni – 
wykazy nieruchomości, dotyczący sprzedaży:
• działki oznaczonej jako dz. 610/82 o pow. 203 m2, poło-
żonej przy alei Armii Krajowej, obręb Kamienica – w dro-
dze bezprzetargowej, z przeznaczeniem na uzupełnienie 
nieruchomości przyległej ozn. jako dz. 610/65 obręb Ka-
mienica, celem poprawy warunków jej zagospodarowania. 

• działki gminnej, oznaczonej jako 113/12 o pow. 692 m2, 
położonej w Bielsku-Białej przy ul. Żywieckiej, obręb 
Mikuszowice Krakowskie – w drodze bezprzetargowej, 
z przeznaczeniem na uzupełnienie nieruchomości przyle-
głej ozn. jako dz. 78/19, 80/9, 80/10, 1133, 1134 oraz 1141.
• lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w budynku po-
łożonym w Bielsku-Białej przy ul. 11 Listopada 7b wraz 
z udziałem w częściach wspólnych budynku  i urządzeń 
oraz w prawie własności gruntu ozn. jako dz. 60/4, 60/6 
oraz 60/7, obręb 55 Dolne Przedmieście.
• działki gminnej oznaczonej jako działka 5158/10 o pow. 
88 m2, obręb Lipnik, położonej przy ul. Pawiej, przezna-
czonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, z prze-
znaczeniem na uzupełnienie nieruchomości przyległej, 
oznaczonej jako działka 654/10.
• nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, 
oznaczonej jako działka 1049/2 o pow. 438 m2, obręb Lip-
nik, położonej przy ul. Skowronków, przeznaczonej do 
sprzedaży w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem 
na uzupełnienie nieruchomości przyległej, oznaczonej ja-
ko działki: 1022/15 i 1022/25.

wykaz nieruchomości, dotyczący sprzedaży lokali w dro-
dze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z udziałem 
w gruncie:
1. lokal mieszkalny przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 
7/56,
2. lokal mieszkalny przy ul. Listopadowa 52/3, 
3. lokal mieszkalny przy ul. Stefana Batorego 12/10, 
4. lokal mieszkalny przy ul. 3 Maja 7/6a, 
5. lokal mieszkalny przy ul. Piastowskiej 46/20, 
6. lokal mieszkalny przy ul. Sobieskiego 34/10,
7. lokal mieszkalny przy ul. PCK 12/42.  

Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1, art. 32 ust. 1, art. 35 
ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) podaję do publicznej wiado-
mości informację o nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej, prze-
znaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na jej 
użytkownika wieczystego. 
położenie: ul. Piwowarska 6 obr. Bielsko Miasto
oznaczenie: dz. 252 KW BB1B/00143375/0
powierzchnia: 351 m2

przeznaczenie: działka zabudowana budynkiem o funk-
cji usługowo-mieszkalnej; nieruchomość wg Miejscowe-
go Planu Zagospodarowania Przestrzennego Bielskiej 

Starówki przyjętego uchwałą LIII/749/98 Rady Miejskiej 
z 10 lutego 1998 r. położona jest w jednostce ozn. A-7 U, 
M – funkcja usługowo-mieszkalna; budynek jest zabyt-
kiem wpisanym do rejestru zabytków pod poz. A-7/76 na 
podstawie dec. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Bielsku-Białej z 16 sierpnia 1976 r., i położony jest na 
terenie układu urbanistycznego Bielsko wpisanego do re-
jestru zabytków pod poz. A-1/76 na podstawie dec. Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków w Bielsku-Białej z 16 
sierpnia 1976 r.
wartość prawa własności: 109.716,00 zł, wartość prawa 
użytkowania wieczystego: 70.328,00 zł, cena nabycia pra-
wa użytkowania wieczystego na własność: 69.030,00 zł
cena obowiązuje do 29 października 2021 r.
Nieruchomość sprzedana zostanie na rzecz użytkownika 
wieczystego z zastosowaniem bonifikaty w wysokości 30 
proc. od ceny, zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami i uchwały Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej LV/1758/2006 z 14 marca 2006 
r. w sprawie zmiany uchwały nr LXIII/850/98 Rady Miej-
skiej w Bielsku-Białej z 18 czerwca 1998 r. w sprawie wy-
rażenia zgody na zmianę ustawowej bonifikaty ceny nieru-
chomości wpisanych do rejestru zabytków województwa 
bielskiego.
Sprzedaż ww. nieruchomości jest opodatkowana podat-
kiem od towarów i usług w wysokości 23 proc.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości 
(budynek Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ra-
tuszowym 5).                                                                  q

zbycIe w drodze zamIany
Prezydent Miasta Bielska-Białej działając na podstawie 
art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1990 ze zm.) 
podaje do publicznej wiadomości, że 8 października 2021 
r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Biulety-
nie Informacji Publicznej bip.um.bielsko.pl zamieszczony 
został – na okres 21 dni – wykaz nieruchomości gminnych, 
dotyczący zbycia w drodze zamiany:
• niezabudowanej nieruchomości, ozn. jako dz. 36/1 
o pow. 282 m2 obręb Dolne Przedmieście 55 obj. KW 
BB1B/00001502/3,
• niezabudowanej nieruchomości, ozn. jako dz. 
1337/10 o pow. 12547 m2 obręb Kamienica obj. Kw BB
1B/00076527/0.                                                                    q
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Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1, 5 i 6 oraz
ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32 pracuje 
od poniedziałku do środy w godz. 7.30–15.30, 
w czwartki 7.30–18.00, w piątki 7.30–13.00
Centrala: 334971497,  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

światowy dzień serca
W ostatnią niedzielę września obchodzony jest 

Światowy Dzień Serca. Ostatnio, z uwagi na pandemię, 
wiele osób zaniedbało leczenie i profilaktykę chorób 
sercowo-naczyniowych. Tymczasem te choroby nadal 
stanowią najczęstszą przyczynę zgonów – przypomina 
specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, ordynator 
Oddziału Kardiologii Beskidzkiego Centrum Onkologii – 
Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej, prezes Okręgowej 
Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej dr n. med. 
Klaudiusz Komor.

Już prawie dwa lata borykamy się z pandemią 
Covid-19. Zarówno w naszym życiu, jak i w medycynie 
zmieniło się prawie wszystko. Prawie, gdyż pewne fak-
ty nadal nie uległy zmianie. Między innymi to, że cho-
roby sercowo-naczyniowe stanowią nadal najczęstszą 
przyczynę zgonów zarówno w naszym kraju jak i na ca-
łym świecie. Musimy o tym pamiętać, aby nie zaniedby-
wać leczenia ani profilaktyki chorób sercowo-naczy-
niowych. Dobrą okazją, żeby o tym przypomnieć, jest 
co roku Światowy Dzień Serca. Dzień, w którym każdy 
powinien choć chwilę uwagi poświęcić swojemu sercu.

Niestety w dzisiejszym świecie, ciągle zabiega-
ni i śpieszący się, zwykle nie myślimy o profilaktyce. 
A w przypadku chorób serca, większości z nich można 
dzięki odpowiedniej profilaktyce albo zupełnie uniknąć, 
albo chociaż znacznie opóźnić ich pojawienie się. Za 
to kiedy się już pojawią, to w większości przypadków 
nie da się ich już całkowicie wyleczyć (jak np. choroba 
wieńcowa czy niewydolność serca).

Zatem niech każdy z okazji dnia serca zastanowi 
się, czy robi wszystko, aby zadbać o swoje serce. Czy 
pamiętamy o zdrowej diecie, z ograniczeniem tłusz-
czów zwierzęcych, bogatej w warzywa i owoce, czy 
dbamy o regularną aktywność fizyczną (najlepiej przez 
większość dni w tygodniu), czy regularnie sprawdzamy 
ciśnienie krwi, poziom cukru i cholesterolu? Czy w koń-

cu dbamy o prawidłową masę ciała i nie palimy papiero-
sów? Wystarczy te kilka prostych zasad, aby dać swo-
jemu sercu większą szansę na długie zdrowie.

W dobie Covid-19 wiele zmieniło się w całej me-
dycynie. Również w kardiologii obserwujemy zupełnie 
nowe sytuacje najczęściej związane z przechorowa-
niem Covid-19. Mamy coraz więcej informacji o tym, jak 
ta choroba może wpływać na serce i jego przewlekłe 
choroby.

Powszechnie wiadomo, że ten wirus, podobnie 
jak inne wirusy, może dawać powikłania w postaci za-
palenia mięśnia sercowego, dlatego nie należy lekce-
ważyć takich objawów, jak bóle w klatce piersiowej, 
arytmia czy łatwe męczenie, pojawiających się zarów-
no bezpośrednio po chorobie, jak i w dłuższym odstę-
pie czasu.

U osób z nadciśnieniem po przebyciu Covid-19 
często przez kilka miesięcy obserwujemy znaczne roz-
chwianie wartości ciśnień – zarówno istotne wzrosty 
wymagające intensyfikacji leczenia, jak i znaczne spad-
ki powodujące konieczność obniżania dawek leków.

Częstym objawem po chorobie jest również utrzy-
mująca się uporczywie tachykardia czyli szybka akcja 
serca.

Nie mamy jeszcze długoterminowych obserwa-
cji wskazujących, co może się w wyniku przebycia Co-
vid-19 dziać po kilku latach. Jedno jest jednak pewne 
– osoby z chorobami serca, podobnie jak osoby z cu-
krzycą, nadciśnieniem i otyłością, są grupą zwiększo-
nego ryzyka ciężkiego przebiegu Covid-19, dlatego są 
też osobami, które bezwzględnie powinny się przeciw-
ko tej chorobie zaszczepić.

Miejmy nadzieję, że za rok, kiedy będziemy ob-
chodzić kolejny Światowy Dzień Serca, pandemia bę-
dzie już za nami i będziemy mogli znowu skupić się tyl-
ko na naszym sercu i jego zdrowiu! Czego Państwu 
i sobie gorąco życzę!

dr n.med. Klaudiusz Komor, kardiolog

szczepIenIa  
przeciwko grypie

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej rozpoczął 
zapisy na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie. Re-
sort zdrowia szczegółowo określił, kto może z nich sko-
rzystać. Szczepienia mają zapobiec masowym zacho-
rowaniom na grypę w sezonie 2021-2022. Początek 
szczepień 12 października.

– W związku z pandemią koronawirusa mamy 
dużo mniejszą odporność. Trzeba pamiętać, że zaka-
żenie wirusem grypy zwiększa ryzyko infekcji SARS-
-CoV-2. Nałożenie się tych dwóch zakażeń może do-
prowadzić do ciężkiego uszkodzenia płuc. Z doniesień 
naukowych wynika, ze osoby zaszczepione przeciw 
grypie są bardziej odporne na zakażenia SARS-CoV-2 
– podkreśliła przewodnicząca Zespołu ds. Zakażeń 
Szpitalnych dr Bożena Szkolny. Dodała, że u osób za-
szczepionych przeciwko grypie obserwowano także ła-
godniejszy przebieg Covid 19.

Zgodnie z rozporządzeniem resortu bezpłatna 
szczepionka przysługuje osobom, które skończyły 75 
lat; pacjentom zakładów opiekuńczo-leczniczych, pie-

lęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów stacjonarnych lub 
domowych, podopiecznym domów pomocy społecznej 
i pracownikom tych placówek; pracownikom podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą, farmaceutom 
pracującym w aptece ogólnodostępnej lub punkcie ap-
tecznym. Z bezpłatnej dawki mogą również skorzystać 
pracownicy laboratoriów, nauczyciele akademiccy i po-
zostałe osoby zatrudnione w szkołach wyższych, stu-
denci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udzia-
łem pacjentów; pracownicy Państwowej Inspekcji Far-
maceutycznej, pracownicy przedszkoli, szkół, placówek 
wsparcia dziennego, interwencyjnych ośrodków pre-
adopcyjnych, zakładów opiekuńczo-wychowawczych, 
służby mundurowe.

Osoby, które chcą skorzystać z bezpłatnych 
szczepień przeciwko grypie w Szpitalu Wojewódzkim 
mogą rejestrować się pod nr 33 8102144, 8102002. 
Przy rejestracji powinny podać imię i nazwisko, pesel 
i numer telefonu. Konieczne będzie również przedsta-
wienie w dniu szczepienia zaświadczenia od praco-
dawcy, pozwalającego zakwalifikować do szczepienia, 
zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia.

Źródło: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
oprac. ek 
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Nowa ekipa BKS BOSTIK 
Bielsko-Biała została 
zaprezentowana w Domu 
Weselnym Bartek. Było 
pięknie, klimatycznie, kolorowo 
i z efektami.

– Ogromnie się cieszę, że spotyka-
my się w tak licznym gronie. To świad-
czy o tym, że wiele osób wspiera nasz 
zespół i życzy jak najlepiej żeńskiej, 
bielskiej siatkówce. Wierzę, że ten se-
zon przyniesie nam wiele radości i mam 
nadzieję, że wspólnie będziemy mogli 
wspierać nasze siatkarki w hali pod Dę-
bowcem – mówiła prezes klubu Alek-
sandra Jagieło. – Życzę drużynie spo-
koju i braku kontuzji, a nam wszystkim 
przyjemności z oglądania BKS BOSTIK 
Bielsko-Biała – zakończyła ośmiokrot-
na mistrzyni polski i dwukrotna mistrzy-
ni Europy.

Prezydent Bielska-Białej Jaro-
sław Klimaszewski nawiązał do miej-
sca, w którym odbywała się prezenta-
cja. – Ze względu na miejsce, w którym 
jesteśmy, tak sobie myślę, że tę uroczy-
stość możemy nazwać swojego rodza-
ju ślubem. Wszyscy sobie tutaj ślubuje-

my, że będziemy ze sobą w doli i niedoli, 
w chorobie, szczęściu i nieszczęściu. To 
gwarantuję jako prezydent miasta, rów-
nież w imieniu swojej drużyny – mówił 
prezydent. Dodał, że ma nadzieję, że zły 
okres jest już za bialskim klubem. 

– BKS jest po przejściach. Dzięku-
ję pani prezes, bo weszła w bardzo trud-
nym momencie. Mam nadzieję, że ni-
gdy się nie podda. Zapewniam o swoim 
wsparciu! – podkreślał.

Piotr Dąbrowski, dyrektor bizne-
su Bostik Region Europa Wschodnia 
i członek zarządu Spółki Bostik w Pol-
sce podkreślił, że choć zespół jest nowy, 
to wciąż niezmienne pozostają wartości, 
które reprezentuje zarówno drużyna, jak 
i firma. – Praca, waleczność i radość! 
Choć w Bostik pracuję już sporo czasu, 
to już nawet mój syn zaczyna mówić, że 
tata pracuje w BKS. To także o czymś 
świadczy – mówił Piotr Dąbrowski.

Po przemówieniach przyszedł 
czas na prezentację zawodniczek i szta-
bu szkoleniowego. Siatkarki pokazały 
się w strojach wieczorowych, czym nie-
wątpliwie zachwyciły zgromadzoną pu-
bliczność.

– Jeśli będziecie tak grać, jak wy-

prezentacja nowego składu bks

glądacie, to o wyniki jestem spokojny 
– śmiał się ze sceny prezydent Klima-
szewski.

Każda siatkarka otrzymała nową 
koszulkę meczową. W tym roku bielsz-
czanki będą grać w koszulkach białych 
(u siebie) i granatowych (na wyjeździe).

Co ciekawe po raz pierwszy w hi-
storii na scenie pojawili się także pra-
cownicy Bialskiego Klubu Sportowego 
S.A., na co dzień dbający o wszelkie 
sprawy organizacyjne. Podziękowano 
wolontariuszom, którzy cały zeszłorocz-

ny sezon pomagali w organizacji me-
czów w hali pod Dębowcem.

Po przedstawieniu sponsorów 
i sartnerów Bialskiego Klubu Sportowe-
go S.A., na scenę zaproszono Joannę 
Weicher – szefową marketingu firmy Bo-
stik, która wręczyła nagrody najbardziej 
aktywnym siatkarkom – ambasadorkom 
marki Bostik.

Po prezentacji odbyło się spotka-
nie biznesowe, w którym udział wzięli 
sponsorzy i partnerzy bialskiego klubu.

Źródło: BKS Bostik Bielsko-Biała

ligowym okiem 

Tauron 1. Liga – mężczyźni 
24 września, SMS PZPS Spała – BBTS 
Bielsko-Biała 1:3 (17:25, 20:25, 25:22, 
15:25)
30 września, BKS Visła Proline Byd-
goszcz – BBTS Bielsko-Biała 3:2 
(25:22, 16:25, 25:18, 17:15)
tabela: 
1. MKS Będzin
2. Polski Cukier Avia Świdnik
3. KPS Siedlce 
….
5. BBTS Bielsko-Biała

Tauron Liga – kobiety 
26 września, Developres BELLA Dolina 
Rzeszów – BKS BOSTIK Bielsko-Biała 
3:2 (25:19, 25:20, 20:25, 15:8)
2 października, Grupa Azoty Chemik 

Police – BKS BOSTIK Bielsko-Biała 3:0 
(25:7, 25:22, 25:18)
tabela:
1. Grupa Azoty Chemik Police
2. E.LECLERC MOYA Radomka Ra-
dom
3. Developres BELLA DOLINA Rze-
szów
----
9. BKS BOSTIK Bielsko-Biała

Futsal Ekstraklasa 
11 września, Rekord Bielsko-Biała – FC 
REITER Toruń 7:4 (4:3)
18 września, Red Devils Chojnice – Re-
kord Bielsko-Biała 1:8 (1:6)
26 września, Rekord Bielsko-Biała – 
AZS UW Darkomp Wilanów 6:2 (1:1)
1 października, LSSS Team Lębork – 
Rekord Bielsko-Biała 2:4 (0:2)
tabela: 
1. Rekord Bielsko-Biała

2. Legia Warszawa
3. Piast Gliwice

Fortuna 1 Liga 
1 sierpnia, Górnik Polkowice – Podbe-
skidzie Bielsko-Biała 1:1 (0:1)
6 sierpnia, Podbeskidzie Bielsko-Biała – 
Odra Opole 0:3 (0:1)
14 sierpnia, GKS Katowice – Podbeski-
dzie Bielsko-Biała 2:2 (1:2)
17 sierpnia, Podbeskidzie Bielsko-Biała 
– GKS Tychy 0:0 (0:0)
23 sierpnia, Podbeskidzie Bielsko-Biała 
– Skra Częstochowa 1:0 (1:0)
29 sierpnia, Podbeskidzie Bielsko-Biała 
– Puszcza Niepołomice 4:0 (1:0)
5 września, GKS Jastrzębie – Podbe-
skidzie Bielsko-Biała 0:1 (0:0)
11 września, Podbeskidzie Bielsko-Bia-
ła – Korona Kielce 2:3 (1:1)
18 września, ŁKS Łódź – Podbeskidzie 
Bielsko-Biała 1:2 (1:1)

26 września, Podbeskidzie Bielsko-Bia-
ła – Apklan Resovia Rzeszów 2:0 (1:0)
1 października, Miedź Legnica – Podbe-
skidzie Bielsko-Biała 4:2 (1:1)
tabela: 
1. Widzew Łódź
2. Korona Kielce 
3. GKS Tychy
....... 
7. Podbeskidzie Bielsko-Biała

2. Liga Mężczyzn PZKosz
25 września,TS Wisła Kraków – Daas 
BH Bielsko-Biała  56:72 (31:46)
2 października, Daas BH Bielsko-Biała 
– AZS Częstochowa 83:75 (42:42)  
tabela:
1. Daas BH Bielsko-Biała  
2. MKS II Dąbrowa Górnicza 
3. MUKS 1811 Unia Tarnów

oprac. ps
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Organizatorzy tej imprezy, która 
od 1999 roku z dzielnicowego przeglądu 
w jadalni szkoły w Starym Bielsku wy-
rosła na ogólnopolski festiwal – Grupa 
Twórcza Ferment, Miejski Dom Kultury 
oraz Bielskie Centrum Kultury – zapo-
wiedzieli publiczności, że mile będą wi-
dziane stroje w kolorze żółtym i te na-
gradzali upominkami. Na scenie pojawili 
się więc z żółtymi akcentami twórcy Fer-
mentów Adam Ruśniak (zastępca pre-
zydenta Bielska-Białej) i, w stroju festi-
walowej maskotki Fermiego, Piotr Pepe 
Szczutowski (obecnie na pokładzie Biel-
skiego Centrum Kultury) oraz prowadzą-
ca ten wieczór Olga Łasak (bielszczan-
ka, członkini popularnego kabaretu Cze-
suaf).

Wyświetlono ukazujący niezwy-
kłą urodę Bielska-Białej film oraz relację 
z odsłonięcia 11 czerwca br. w Poznaniu 
pomnika Bohdana Smolenia. Pomnik 
znakomitego satyryka rodem z Bielska-
-Białej stanął u zbiegu ulic Strzałowej 
i Rybaki w Poznaniu. W czerwcowej uro-
czystości wzięła udział delegacja Biel-
ska-Białej z Adamem Ruśniakiem, który 
przekazał Krzysztofowi Deszczyńskie-
mu – za zasługi dla upamiętnienia Boh-
dana Smolenia i działania na rzecz ka-
baretu – list od prezydenta Bielska-Bia-
łej Jarosława Klimaszewskiego oraz na-
grodę Grupy Twórczej Ferment – Złoty 
Ferment.

Krzysztof Deszczu Deszczyński 
był również gościem inauguracji Fer-
mentów 24 września w Bielskim Cen-
trum Kultury. Organizatorzy festiwalu 
przygotowali dla niego niespodziankę – 
jego portret autorstwa Anny Magdziarz, 
który wręczył prezydent Jarosław Klima-
szewski.

– Panie prezydencie, mieszkań-
cy Bielska-Białej, śmietano tego mia-
sta, umiłowani w panu Bogu...siu, bracia 
i siostry. Jestem dumny, że ja, rodowity 
poznaniak, Krzysztof Deszczyński, staję 
przed wami. Cieszę się, że mogę ode-
brać nagrodę od pana prezydenta. Mam 
nadzieję, że nie ma wniosku o reasump-
cję? – dziękował żartobliwie za wyróż-
nienie K. Deszczyński. Wspominał po-
stać Bohdana Smolenia, jego perypetie 
z pisownią imienia przez h (zwykle ro-
biono z niego Bogdana). Ojciec artysty 
zdradził podobno, że nazwał syna Boh-
danem na cześć hetmana zaporoskiego 
Bohdana Chmielnickiego  

Kolejnym gościem festiwalowym, 
który pojawił się na scenie BCK, był wła-
ściciel Radia Bielsko – Jerzy Handzlik, 
który tradycyjnie na Fermentach wygła-
sza swoje fraszki. W tym roku postano-
wił żartobliwie skomentować 70-lecie 
oficjalnego połączenia Bielska i Białej. 

Organizatorzy Fermentów zawsze 
podkreślają, że dla nich najważniejsza 
jest przyjaźń i z przyjaźni zrodził się ten 
festiwal.

Na zakończenie części oficjalnej 
w piosence z filmu Kabaret usłyszeli-
śmy Martę Świątek-Staniędę wraz z ze-
społem pod kierunkiem Jarosława Grzy-
bowskiego, która to grupa towarzyszyła 
całej pierwszej części spotkania w BCK. 
W drugiej przez dwie godziny w świet-
nym, nowym programie Ariaci bawili pu-
bliczność Fermentów artyści kabaretu 
Hrabi wraz z Czesławem Jakubcem.

Konkursowe zmagania kabarecia-
rzy 25 września w klubie Klimat ocenia-
ło profesjonalne jury w składzie – aktor-
ka Anna Guzik, twórca m.in. kabaretu 
Długi oraz Bielskiej Sceny Kabaretowej 
Piotr Skucha, związany od lat z kabare-
tem Krzysztof Deszczyński z Poznania 
oraz filar kabaretu Hrabi Dariusz Kamys. 
I to oni odpowiadają za oficjalny wer-
dykt. Dwie pierwsze nagrody 21. Festi-
walu Kabaretowego Fermenty otrzyma-
ły kabarety Kwiatkowski i Bank oraz Ni-
bykabaret – oba z Krakowa. Jury posta-
nowiło nie przyznawać drugiej nagrody, 
a trzecią nagrodzić kabaret Aj, czy poło-
wę kabaretu A jak!, też z Krakowa. Pu-
bliczność swoją nagroda wyróżniła ka-
baret Demakijaż z Torunia.

Zabawa z kabareciarzami trwała 
w Klimacie niemal do białego rana. A po 
śniadaniu w niedzielę odbył się tradycyj-
ny już turniej kartingowy na torze Zyg-
zak: organizatorzy Fermentów kontra 
kabareciarze.

 – Obroniliśmy puchar – dzięki na-
szemu fermentowemu fotografowi Dar-
kowi Dudziakowi, a właściwie jego sy-
nowi, którego znakomicie wyszkolił – 
mówił 26 września wieczorem ze sceny 
Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Ko-
terbskiej Adam Ruśniak. Podsumował 
kilkudniową imprezę, przypominając, 
że zainaugurował ją 22 września werni-
saż pokonkursowej wystawy 9. Bielskie-
go Konkursu Satyrycznego Wrzuć na 
luz w pubie Azyl na bielskiej starówce. 
23 września w Domu Kultury w Starym 

krakowianie wzięli wszystko
Jest taki weekend w Bielsku-Białej, zwykle pod koniec września, kiedy dobry humor i otwartość na żarty są obowiązkowe. Od 22 do 26 września 
w mieście trwał 21. Festiwal Kabaretowy Fermenty.

Bielsku miało miejsce spotkanie poświę-
cone postaci świetnego satyryka rodem 
z Bielska-Białej Bohdana Smolenia, któ-
rego pomnik został w czerwcu tego ro-
ku odsłonięty w Poznaniu. Dzień później 
odbyła się gala Fermentów w BCK.

W niedzielę, 26 września, w BCK 
weterani scen kabaretowych Agnieszka 
Litwin, Marek Litwin i Przemysław Żejmo 
z kabaretu Jurki, Dariusz Kamys z kaba-
retu Hrabi oraz Marcel Wiercichowski, 
aktor Teatru Bagatela w Krakowie, za-

prezentowali zabawny spektakl Porwa-
nie, afera gruntowa.                             wag

Na zdjęciach:
1. Fermi, czyli Piotr Szczutowski, Olga 
Łasak, Jarosław Klimaszewski, Krzysz-
tof Deszczyński i Adam Ruśniak.
2. Kabaret Hrabi i Czesław Jakubiec w 
programie Ariaci.
3. Scena ze spektaklu Porwanie, afera 
gruntowa.
zdjęcia: Lucjusz Cykarski / BCK


