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Ku końcowi zbliża się rewitalizacja 
Parku Włókniarzy wraz z placem Adama 
Mickiewicza w Bielsku-Białej.  
Na kilkanaście dni przed oddaniem terenu 
mieszkańcom weszliśmy z aparatem 
fotograficznym na plac budowy. 

Spektakularne zmiany zaszły nad rzeką Bia-
łą. Firma AKG Architektura Krajobrazu Sp. z o.o za-
montowała tam już taras, na który można wejść 
z poziomu chodnika, i schody z siedziskami, które 
prowadzą do rzeki. To oraz usunięcie chaszczy i in-
wazyjnego rdestowca z ponad 1.300 m2 powierzch-
ni parku nad samą rzeką przywróciło ją miastu. Bę-
dzie można zejść do wody.          

ciąg dalszy na str. 4
PARK PRAWIE GOTOWYPARK PRAWIE GOTOWY

Nieformalne obchody 104. rocznicy od-
zyskania niepodległości rozpoczęły się od 
zawodów sportowych w Wapienicy, gdzie 
Klub Sportowy Sprint Bielsko-Biała przy-
gotował serię biegów. O godzinie 12.00 tłu-
my bielszczan zgromadzone na placu przed 
bielskim Ratuszem odśpiewały wspólne Ma-
zurek Dąbrowskiego w ramach programu 
Niepodległa do hymnu.

Podczas uroczystej mszy w intencji oj-
czyzny odprawionej w kościele św. Maksy-
miliana Kolbego w Aleksandrowicach biskup 
Roman Pindel zwrócił uwagę, że odrodzenie 
Polski 104 lata temu, po 123 latach niewoli, 
nie przestaje zadziwiać.

– Przecież do upadku Rzeczypospo-
litej doprowadziły jej elity, przez nielicze-
nie się z Bogiem, upadek moralny, prywa-
tę, zdradę i kolaborację z wrogami ojczyzny. 
Walczący o powrót naszego kraju na mapę 
Europy wiązali niepodległość narodu z wol-

PAMIĘTAJĄC  
O NIEPODLEGŁEJ

nością wewnętrzną człowieka, wyzwolone-
go z pijaństwa, gnuśności i niewiary w moż-
liwość jakichkolwiek przemian społecznych, 
narodowych i religijnych – mówił biskup. 

Po mszy nastąpiło przejście z pochod-
niami z kościoła na Cmentarz Wojska Pol-
skiego. Pochód prowadziła Kompania Ho-
norowa 18 Batalionu Powietrznodesantowe-
go oraz Bielska Orkiestra Dęta – formacja 
wojskowa. Zarówno podczas przemarszu, 
jak i na cmentarzu uroczystościom towa-
rzyszyły tłumy mieszkańców miasta z biało-
-czerwonymi sztandarami. 

Na cmentarzu Wojska Polskiego bp 
Roman Pindel pomodlił się za poległych, 
odbył się apel pamięci, spadochroniarze od-

dali salwę honorową. Wiązanki i wieńce pod 
pomnikiem na cmentarzu złożyli przedsta-
wiciele wielu środowisk społecznych i po-
litycznych. Kwiaty od samorządu Bielska-
-Białej złożyli zastępca prezydenta Przemy-
sław Kamiński oraz przewodnicząca Rady 
Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk.                              

Dopełnieniem uroczystości był koncert 
galowy pt. Tango wolności. W Bielskim Cen-
trum Kultury im. Marii Koterbskiej zabrzmia-
ła muzyka m.in. Kilara, Kazaneckiego, Ma-
tuszkiewicza i Lorenca, piosenki z repertu-
aru Wodeckiego, Kaczmarskiego, Staszew-
skiego, Niemena, Ciechowskiego i in. w no-
wych aranżacjach.                                 JacK

więcej na str. 16 

Świątecznie podświetlony Ratusz

Wspólne śpiewanie hymnu, Bieg 
dla Niepodległej, msza za ojczyznę, 
uroczystości na cmentarzu Wojska 
Polskiego, koncert i  pamięć 
o bohaterskich czynach naszych 
przodków towarzyszyły tegorocznym 
obchodom Święta Niepodległości 
w Bielsku-Białej.

DRZEWA OD 
EMILKI
– str. 3

OSTRE DYŻURY 
CHIRURGICZNE 
NA ZMIANĘ
– str. 4

WSPÓLNIE NA 
RZECZ ZWIERZĄT
– str. 5

LIKWIDACJA 
STARYCH  
ŹRÓDEŁ CIEPŁA
– str. 7

STYPENDIALNE 
WSPARCIE  
OD SPÓŁKI AQUA
– str. 7
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W Bielsku-Białej gościła delegacja z zaprzyjaźnionego z nami wę-
gierskiego miasta Szolnoka. Przedstawiciele władz tego miasta oraz re-
prezentacja młodzieży wspólnie z bielskimi urzędnikami oraz Młodzieżo-
wą Radą Miasta Bielska-Białej rozmawiali o aktualnych problemach, zwie-
dzali również nasze miasto.

8 listopada w bielskim Ratuszu odbyło się spotkanie przedstawicieli 
bielskiego samorządu i Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej z dele-
gacją z Szolnoka. Spotkali się z nimi zastępca prezydenta Adam Ruśniak, 
naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego Ewa Szymanek-
-Płaska oraz przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej 
Tymoteusz Dadok. Zaprezentowano gościom film promocyjny o Bielsku-
-Białej oraz raport na temat New Education Forum, które odbyło się 19 
października w Akademii Techniczno-Humanistycznej z udziałem dysku-
tantów z kilku krajów. Reprezentacja Szolnoka zwiedzała także miasto 
z historykiem Jakubem Krajewskim z Wydziału Kultury i Promocji UM.     łk

Do udziału w dwóch spacerach o tematyce historycznej po centrum 
Bielska-Białej zaprasza mieszkańców Wydział Edukacji i Sportu Urzędu 
Miejskiego. Wycieczki poprowadzi Jacek Kachel – dziennikarz i historyk. 
Spacery są nieodpłatne, jednak liczba miejsc jest ograniczona i obowiązu-
ją wcześniejsze zapisy.

Pierwsza wycieczka pt. Dlaczego plac Wolności Wolności się nazy-
wa? zaplanowana jest na 19 listopada, początek o godzinie 10.00, miejsce 
spotkania – plac Wolności.

Druga wycieczka pt. Co widziała ulica Zamkowa? Jak zmieniała się 
na przestrzeni lat ulica Zamkowa i jej otoczenie? odbędzie się 3 grudnia 
o godzinie 10.00, miejsce spotkania plac Bolesława Chrobrego.

Zapisy na spacery trwają od 14 listopada w Wydziale Edukacji i Spor-
tu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej pod numerem telefonu 33 4971769.

oprac. ek

SPACERY HISTORYCZNE

WIZYTA MŁODZIEŻY  
Z WĘGIER

11 listopada po zakończeniu inwestycji drogowej nastąpiło przywró-
cenie kursowania autobusów komunikacji miejskiej linii nr 7 i 8 do pętli 
Szyndzielnia. W dni robocze do pętli dojeżdża część kursów linii nr 7; po-
zostałe kursy na skróconej trasie kończą na przystanku Karbowa Hala 
Sportowa. W soboty, niedziele i święta wszystkie kursy linii nr 7 oraz linii nr 
8 dojeżdżają do przystanku Szyndzielnia.

Nowa pętla autobusowa Szyndzielnia została podzielona na dwa od-
dzielne przystanki – przystanek dla pasażerów wysiadających przy wjeź-
dzie na pętlę autobusową oraz przystanek dla pasażerów wsiadających 
zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie wiaty przystankowej. Zlikwi-
dowano przystanki tymczasowe Karbowa Parking.

Nowe rozkłady jazdy są już dostępne w aplikacji OnTime oraz na 
stronie www.rozklady.bielsko.pl.                                                 oprac. JacK

SIÓDEMKA I ÓSEMKA  
JEŻDŻĄ POD SZYNDZIELNIĘ

IKARY CZEKAJĄ  
NA ARTYSTÓW 

Wydział Kultury i Promocji Urzę-
du Miejskiego w Bielsku-Białej ogłasza 
nabór wniosków o Nagrodę Prezydenta 
Miasta Bielska-Białej w Dziedzinie Kul-
tury i Sztuki Ikar 2022 i informuje, że ter-
min składania wniosków upływa 30 listo-
pada br.

Umotywowane wnioski należy kie-
rować na adres: 

Wydział Kultury i Promocji Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej

pl. Ratuszowy 1
43-300 Bielsko-Biała. 
Szczegółowe informacje można 

uzyskać w Wydziale Kultury i Promocji 
tel. 33 497147517 oraz na stronie inter-
netowej www.um.bielsko-biala.pl w za-
kładce Mieszkaniec/Kultura/IKAR-Na-
groda Prezydenta Miasta Bielska-Białej 
w Dziedzinie Kultury i Sztuki.                     r

Z roboczą wizytą w Bielsku-Białej przebywała delegacja działaczy 
sportowych z partnerskiego Wolfsburga – prezes stowarzyszenia VfL 
Wolfsburg e.V. Stephan Ehlers, wiceprezes Matthias Richter oraz Uwe 
Günterberg – jeden z trenerów sekcji lekkoatletycznej. VfL Wolfsburg już 
ponad 20 lat współpracuje z lekkoatletycznym Klubem Sportowym Sprint. 
Zawodnicy z Wolfsburga regularnie startują w bielskich imprezach, jak Be-
skidianAthletic i Bieg Fiata, a nasi lekkoatleci wyjeżdżają do Wolfsburga 
na mityngi lekkoatletyczne i maratony. 

Celem wizyty były rozmowy z KS Sprint dotyczące pogłębienia i po-
szerzenia dotychczasowej współpracy. Rozmawiano przede wszystkim 
o organizowaniu wspólnych obozów treningowych dla dzieci i młodzieży. 

Spotkanie z prezydentem Jarosławem Klimaszewskim było okazją 
do omówienia dotychczasowej współpracy, planów na przyszłość, a tak-
że do podziękowania za pomoc w organizacji przyjazdu do Bielska-Bia-
łej drużyny VfL Wolfsburg Traditionsteam na jubileusz 100-lecia BKS Stal.  

oprac. JacK 

SPORTOWI PARTNERZY  
Z WOLFSBURGA

KONSULTACJE  
SPOŁECZNE: SKWER 
MARZEŃ?

Konsultacje społeczne w sprawie 
projektu uchwały dotyczącego nadania 
jednemu ze skwerów w Bielsku-Białej 
nazwy – Skwer Marzeń – ogłosił prezy-
dent miasta.

Konsultacje są przeznaczone dla 
organizacji prowadzących działalność 
pożytku publicznego. Mają charakter 
konsultacji internetowych (e-konsulta-
cje) i dotyczą projektu uchwały w spra-
wie nadania skwerowi w mieście Biel-
sku-Białej, położonemu na działce o nu-
merze 384/17, w obrębie ewidencyjnym 
0001 Aleksandrowice, w jednostce ewi-
dencyjnej 246101_1 miasto Bielsko-Biała 
nazwy – Skwer Marzeń.

Celem konsultacji jest zebranie 
opinii oraz sugestii dotyczących projek-
tu uchwały. Rozpoczęły się one 8 listo-
pada i potrwają do 22 listopada 2022 br. 
Ogłoszenie wraz z projektem uchwały 
zostało zamieszczone w Biuletynie In-
formacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej, na stronie internetowej 
www.um.bielsko.pl oraz na elektronicz-
nej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej. Uwagi i opinie dotyczą-
ce projektu uchwały można zgłaszać 
drogą elektroniczną na adres e-mailowy 
konsultacjenazwyulic@um.bielsko-bia-
la.pl.                                                       qfot. organizatorzy
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W mieście powstają nowe tereny zielone, 
a dotychczasowe są porządkowane. Wydział 
Gospodarki Miejskiej częściowo zagospodaro-
wał właśnie obszary po obu stronach ścieżki 
od Skweru Marzeń na osiedlu Wojska Polskie-
go w stronę ulicy Spółdzielców i skwer u zbie-
gu ulic Grunwaldzkiej i 3 Pułku Strzelców Pod-
halańskich.

Przy ścieżce na osiedlu Wojska Polskie-
go od niedawna rośnie 20 ozdobnych wiśni od-
miany Amanogawa, które wiosną obsypią się 
różowymi kwiatami, pięć ozdobnych jabłoni Mo-
kum z kwiatami w kolorze czerwonym oraz bia-
łe derenie o czerwonych pędach, nasadzone 
w kształcie fali. Całość dopełniają nasadzenia 
róż na skarpie. Do tego jeszcze nowe ławki i ko-
sze na śmieci.

Na skwerze u zbiegu ulic Grunwaldzkiej 
i 3 Pułku Strzelców Podhalańskich pojawiło się 
ponad 150 krzewów róż odmiany Giro d’Italia, 
nowoczesnej i kwitnącej na różowo. Między ró-
żami, w pasach po łuku, rośnie już ponad 150 
kęp trawy – ostnicy cieniutkiej Ponytails.

To nie koniec planów Wydziału Gospodar-
ki Miejskiej UM. W najbliższych miesiącach po-
wstanie jeszcze 11 zielonych miejsc.

Gotowe już tereny oglądał prezydent Biel-
ska-Białej Jarosław Klimaszewski.

– Tylko czekać wiosny, kiedy to wszystko 
zakwitnie i da rzeczywiście spodziewany efekt 
– mówił prezydent. – Staramy się, aby takich 
zielonych, przyjaznych mieszkańcom miejsc 
było w mieście jak najwięcej. W planach są już 
kolejne lokalizacje. Niewykluczone, że niektóre 
z nich uda się zagospodarować jeszcze w tym 
roku – dodał.

Nowe rośliny pojawiły się też na rabatach 
na placu Ratuszowym i w donicach na murze 
wzdłuż rzeki Białej. I, co warte uwagi, są to ro-
śliny wieloletnie, generujące oszczędność, bo 
niewymagające corocznej wymiany ziemi oraz 
obsady.

Modernizacji doczekał się też skwer przy 
ul. Romana Dmowskiego. Od niedawna rosną 
tam hortensje bukietowe Polar Bear w efektow-
nym białym kolorze; kontrastowo do nich posa-
dzono krzewuszkę cudowną Pink Poppet w ko-
lorze ciemnoczerwonym, oprócz tego brzozę 
karłowatą oraz pęcherznicę kalinolistną Diable 
D’or. Całość w rzędach wzdłuż drogi oraz par-
kingu przy ul. Romana Dmowskiego tworzy nie-
banalne zestawienie kolorów.                             ek

TYLKO CZEKAĆ WIOSNY

18 listopada, godz. 18.00
Masecki / Lutosławski Quartet / Lobedan 
/ Tarwid: Arvo Pärt
Avishai Cohen Quartet

19 listopada, godz. 18.00
Nik Bärtsch’s Mobile

Paweł Mykietyn / Royal String  
Quartet
 
20 listopada, godz. 18.00
słuchowisko Stańko na głos
Envee  Michałowski i goście

Za nami już pierwszy wieczór 20. Jazzowej Jesieni im. Tomasza 
Stańko w Bielsku-Białej. 17 listopada w Bielskim Centrum Kultury  
im. Marii Koterbskiej zaplanowano dwa koncerty: Tomasz Dąbrowski 
& Istnienia Poszczególne oraz Bobo Stenson Trio. A co dalej?
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Porozumienie zostało zawarte 31 
października br. w siedzibie Śląskiego 
Oddziału Narodowego Funduszu Zdro-
wia w Katowicach, w obecności przed-
stawiciela wojewody śląskiego oraz 
dyrektorów Szpitala Wojewódzkiego 
w Bielsku-Białej i Beskidzkiego Centrum 
Onkologii – Szpitala Miejskiego. Usta-
la ono listę ostrych dyżurów w poszcze-
gólnych dniach danego miesiąca dla od-
działów chirurgii ogólnej obu szpitali.

Ustalono, że pacjenci z rozpozna-
niem schorzenia z zakresu chirurgii ogól-
nej będą kierowani przez Bielskie Pogo-
towie Ratunkowe, lekarzy podstawowej 
opieki zdrowotnej, lekarzy nocnej i świą-
tecznej opieki zdrowotnej i innych upraw-

nionych lekarzy bezpośrednio do oddzia-
łu chirurgii ogólnej pełniącej ostry dyżur 
w danym dniu.

Harmonogram pełnienia ostrych 
dyżurów chirurgii ogólnej jest dostępny 
na stronach internetowych obu szpitali. 
Z harmonogramem na listopad można 
się zapoznać pod adresem https://www.
onkologia.bielsko.pl/pliki/harmonogram_
listopad.pdf. Wynika z niego, że szpita-
le będą naprzemiennie pełniły dwudnio-
we dyżury. 

W Beskidzkim Centrum Onkologii – 
Szpitalu Miejskim funkcjonuje jedna za-
kontraktowana przez NFZ Izba Przyjęć, 
która znajduje się przy ul. Wyspiańskie-
go 21 w Bielsku-Białej.                            r

OSTRE DYŻURY CHIRURGICZNE NA ZMIANĘ
Dwa bielskie szpitale – Szpital Wojewódzki oraz Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II – porozumiały się 
w sprawie pełnienia ostrych dyżurów na oddziałach chirurgii ogólnej. Wspólny harmonogram działa od 1 listopada.

PARK PRAWIE GOTOWY
– dokończenie ze str. 1

Całkowicie zmienił się też plac Adama Mic-
kiewicza z pomnikiem wieszcza. Miejsce to zosta-
ło odtworzone zgodnie z historycznym układem. 
Powstały tu ogromne rabaty kwiatowe z przewa-
gą róż i różnorodnych traw, a całość od strony 
północnej i południowej domykają pergole obsa-
dzone wisterią – urokliwą, pnącą rośliną o prze-
pięknych, intensywnych, wrzosowych kwiatach. 
Schody prowadzące do pomnika wieszcza do-
czekały się remontu, pojawiły się na nich również 
obecne na historycznych fotografiach potężne do-
nice z piaskowca.

W parku pojawiły się też urządzenia na 
plac zabaw. Plac zostanie wysypany drewniany-
mi zrębkami, jest wyposażony w drewniane urzą-
dzenia zabawowe oraz edukacyjne – szkło po-
większające do obserwacji liści, skaczące dyski – 
platformy na sprężynach, tor przeszkód, huśtaw-
kę dla dwojga czy strukturę wspinaczkową i inne. 
W sumie to 11 urządzeń.

Jednak park to przede wszystkim zieleń, 
a tej jest na terenie Parku Włókniarzy bardzo du-
żo. Do czasu rewitalizacji rosły tam 474 drzewa  
i, uwaga, aż 118 zostało dosadzonych. Wśród nich 
lipy, platany klony, kasztanowce i graby. Wrażenie 
robi też liczba krzewów, które zostały posadzone 
w parku. To aż ponad 6.000 sztuk, w tym berbery-
sy, forsycje, jaśminowce, śnieguliczki, leszczyny, 
porzeczki i hortensje. Podobnie jest z bylinami, 
jest ich aż ponad 35.000 – goździków, ostróżek, 
ostnic, przetaczników, jeżówek, kokoryczy, bo-
dziszków, orlików, miodunek, poziomek, parzydeł 
i barwinków. Do tego ponad 20 elementów ochro-
ny fauny – budki dla ptaków i nietoperzy, schronie-
nia dla jeży, schronienia dla płazów oraz krzewy 
dla ptaków gnieżdżących się na ziemi.

Parkowe alejki to już nie kostka i płyty be-
tonowe, a ponad 5.500 m2 nowych nawierzchni 
przepuszczalnych, przy nich trzy zdroje do po-
boru wody, stylowe ławki, kosze na śmieci oraz 
oświetlenie. Nowe są też drewniane bramy przy 
wejściach do parku.

Rewitalizacja Parku Włókniarzy to inwe-
stycja wręcz wychuchana. Częścią dokumenta-
cji jest projekt ochrony drzew, który określa spo-
sób przeprowadzenia prac jak najmniej ingerują-
cy w drzewostan parku. Nad inwestycją, oprócz 
nadzoru z Urzędu Miejskiego, prowadzony jest 
zewnętrzny nadzór dendrologiczny. Warto dodać, 
że wśród parkowych drzew jest siedem pomników 
przyrody. Mowa o skupieniu sześciu platanów klo-
nolistnych i jednego rosnącego pojedynczo.

Przy okazji rewitalizacji postawiono także na 
recykling. Z inicjatywy ogrodnika miejskiego ró-
że z rabaty przed pomnikiem Adama Mickiewicza 
można było adoptować, dzięki czemu kwiaty na-
dal cieszą oczy tych, którzy się na to zdecydowali. 
Do ponownego użycia trafiły także kosze z tego 
terenu i ławki. Odzyskana została również kost-
ka brukowa, z której ułożona była jedna z alejek 
– materiał został oczyszczony i będzie użyty po-
nownie w innych miejscach, w zależności od po-
trzeb.

Rewitalizacja parku jest realizowana w ra-
mach projektu Aktywne przestrzenie – rewitaliza-
cja terenów miejskich w Bielsku-Białej. Miasto po-
zyskało na ten cel 6.200.000 zł z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 2014-2020. Wcześniej w ra-
mach tego projektu zmodernizowane zostały par-
ki przy ul. Zielonej i pomiędzy ulicami Zdrojową 
i św. Anny oraz park za Ratuszem.

Emilia Klejmont
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Wszystko wskazuje na to, że to 
pierwsze takie opracowanie w Polsce. 
Będzie ono częścią Strategii Rozwoju 
Miasta Bielska-Białej do 2030 roku.

Szczegóły dokumentu na konfe-
rencji w Ratuszu 28 października pre-
zentowały Anna Chęć z fundacji Świat 
w Naszych Rękach i Joanna Kraj z Psiej 
Ekipy. Spotkanie rozpoczął prezydent 
Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.

 – Ogłaszamy Politykę postępo-
wania Miasta Bielsko-Biała w zakresie 
ochrony zwierząt na lata 2022-2030. 
Wygląda na to, że jest to program pio-
nierski, który powstał w dialogu z orga-
nizacjami pozarządowymi zajmujący-
mi się pomocą zwierzętom bezdomnym 
przy współpracy ze schroniskiem miej-
skim. Program ma poprawić dobrostan 
zwierząt, który wielu bielszczanom leży 
na sercu. To jest dobry przykład współ-
pracy i dialogu społecznego. Nie było ła-
two, pojawiały się różnice zdań, ale to 
jest naturalne. Po paru miesiącach do-
szliśmy do wspólnego celu, który pre-
zentujemy – mówił prezydent.

Wszystkie działania wokół doku-
mentu odbywały się jak z podręcznika. 
Najpierw przeprowadzono diagnozę sy-
tuacji opartą o dane i dokumenty na te-
mat opieki nad zwierzętami. Ważną czę-
ścią diagnozy są wyniki badań jakościo-
wych, warsztatów i konsultacji, przepro-
wadzonych z kilkunastoma podmiotami: 
lokalnymi organizacjami pozarządowy-
mi i grupami zajmującymi się pomaga-
niem zwierzętom domowym, wolno ży-
jącym i dzikim; społecznymi opiekunami 
kotów wolno żyjących, wolontariuszami 
Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych 

Zwierząt, kierownictwem i pracownika-
mi schroniska, pracownikami różnych 
szczebli Urzędu Miejskiego w Bielsku-
-Białej.

Dopiero po analizach formułowa-
no podsumowanie zawierające kluczo-
we wnioski i rekomendacje. Dotyczą one 
promocji wolontariatu i obywatelskiego 
zaangażowania w inicjatywy na rzecz 
zwierząt, szkoleń skierowanych do klu-
czowych instytucji i organizacji w za-
kresie praw zwierząt, współpracy na li-
nii mieszkańcy – samorząd, której ele-
mentem jest utworzenie Miejskiej Polity-
ki Opieki nad Zwierzętami, a także po-
wołanie Obywatelskiej Rady Opieki nad 
Zwierzętami.

Cel główny Polityki postępowania 
Miasta Bielska-Białej w zakresie ochro-
ny zwierząt na lata 2022-2030 to zapew-
nienie dobrostanu zwierzętom w Biel-
sku-Białej poprzez zwiększenie świa-
domości mieszkańców miasta na te-
mat potrzeb i praw zwierząt; zmniejsze-
nie populacji bezdomnych kotów i psów 
i kotów wolno żyjących; wysoka jakość 
komunalnych usług świadczonych na 
rzecz psów i kotów; sprawna i efektyw-
na współpraca międzysektorowa na 
rzecz opieki nad zwierzętami w mieście 
oraz zapewnienie dobrostanu zwierzę-
tom dziko żyjącym.

 – Od lat wiemy, że działania lokal-
ne są ważne, ale tylko wtedy, kiedy są 
systemowe. Musimy się trzymać prawa, 
żyć w świecie finansów, musimy wie-
dzieć, jak działa gmina, żeby to wszyst-
ko funkcjonowało – mówiła o genezie 
powstania polityki Anna Chęć z funda-
cji Świat w Naszych Rękach. – Dlatego 

WSPÓLNIE NA RZECZ ZWIERZĄT
Do końca roku do konsultacji społecznych w Bielsku-Białej trafi dokument Polityka postępowania Miasta Bielska-Białej w zakresie ochrony 
zwierząt na lata 2022-2030. Opracowanie powstało z inicjatywy dwóch fundacji – Świat w Naszych Rękach i Psia Ekipa – we współpracy 
z Urzędem Miejskim. Głównym celem dokumentu jest polepszenie losu zwierząt przez wdrożenie lokalnych zmian.

dla nas takie ważne było to, aby rozwią-
zania dotyczące zwierząt były po prostu 
systemowe. I ta polityka na 8 lat jest czę-
ścią Strategii Rozwoju Miasta Bielska-
-Białej – co jest olbrzymim sukcesem, 
który udało się nam wypracować – do-
dała.

Sam proces powstawania doku-
mentu już spowodował wiele pozytyw-
nych zmian.

 – Podczas jednego ze szkoleń 
Straż Miejska zgłosiła pewien problem. 
Chodziło o to, że strażnicy są wzywa-
ni na osiedla, żeby powstrzymywać pa-
nie – karmicielki kotów wolno żyjących, 
które są na specjalnej liście opiekunów 
tych kotów i karmiąc je, realizują zadania 
gminy. Po tym zgłoszeniu, po spotkaniu 
w urzędzie, opracowany został odpo-
wiedni dokument i teraz wszystkie oso-
by, które są na urzędowej liście karmi-
cieli kotów wolno żyjących, mają odpo-
wiednią legitymację. Dzięki temu Straż 

Miejska już wie, kto po prostu śmieci, 
rozrzucając jedzenie, a kto pomaga ko-
tom w rzeczywistości i ma do tego pra-
wo – tłumaczyła Chęć.

 – To jest bardzo cenne, że my ja-
ko strona społeczna, mając jakikolwiek 
problem jeżeli chodzi o zwierzaki, może-
my przyjść do urzędu i o tym rozmawiać. 
Życzę innym miastom czy gminom takiej 
współpracy społeczników z urzędem, ja-
ką my mamy. Bardzo, bardzo wszystkim 
państwu dziękuję – podsumowała Joan-
na Kraj z Psiej Ekipy.

Polityka postępowania Miasta Biel-
ska-Białej w zakresie ochrony zwierząt 
na lata 2022-2030 powstała w ramach 
projektu Bielsko-Biała – miasto przyja-
zne zwierzętom realizowanego z dota-
cji Programu Aktywni Obywatele – Fun-
dusz Krajowy finansowanego przez Is-
landię, Lichtenstein i Norwegię w ra-
mach funduszy EOG.

Emilia Klejmont

MARIANNA LENIK  
MA STO LAT

Urodzona w Komorowicach Marianna Lenik 
świętowała jubileuszowe setne urodziny. O jej ży-
wotności i wielkim sercu najlepiej świadczy fakt, że 
niedawno wykonała na szydełku serwetkę prze-
znaczoną na aukcję wspierającą chorego 10-letnie-
go chłopczyka.

9 listopada z okazji setnych urodzin Mariannę 
Lenik odwiedzili wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej Bielska-Białej Karol Markowski i dyrektor Biu-
ra RM Danuta Brejdak, którzy w imieniu władz sa-
morządowych złożyli jubilatce gratulacje i życzenia.

Marianna Lenik nie miała łatwego życia. Do-
świadczyła okrucieństwa II wojny światowej – za-
równo od Niemców, jak i od Rosjan. Wywieziona na 
roboty do Niemiec, najpierw pracowała w zakładzie 
fryzjerskim w Berlinie, a później w gospodarstwie 
rolnym. Bardzo żywo i z detalami opowiada o tych 
wydarzeniach, które mocno wryły się w jej pamięć. 

Po wojnie pani Marianna pracowała w biel-
skich zakładach Lenko. Miała męża Józefa i córkę. 
Doczekała się jednej wnuczki i prawnuczki. Bardzo 
lubi szydełkować i praktycznie przez cały czas wy-
konuje nowe serwetki. Jak sama podkreśla, potrze-
buje dużo ruchu, dlatego chodzi bardzo energicz-
nie, co czasami kończy się... spotkaniem z podło-
żem.                                                                       JacK

Joanna Kraj, Anna Chęć i Jarosław Klimaszewski
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ZAMONTUJĄ PODPORY  
DLA ROWERZYSTÓW

Rosnąca liczba rowerzystów na coraz gęściej-
szej sieci dróg rowerowych w Bielsku-Białej sprawia, 
że Miejski Zarząd Dróg przygląda się nowościom 
i wprowadza elementy poprawiające bezpieczeństwo 
również i tej grupy uczestników ruchu drogowego. Ta-
kim właśnie udogodnieniem są podpory rowerowe, 
które niebawem będą instalowane na kilku skrzyżo-
waniach w mieście.

Podpory rowerowe służą do bezpiecznego 
i swobodnego podparcia się w oczekiwaniu na zmia-
nę świateł w obrębie skrzyżowań, a następnie wy-
godnego ruszenia. Ważne przy tym, że korzystający 
z urządzenia nie muszą zsiadać z roweru, a podpora, 
prócz oparcia dla stopy, umożliwia dodatkowo przy-
trzymanie się poręczy na wysokości kierownicy. No-
wy element poprawia przy tym płynność jazdy i po-
rządkuje kolejność ruszania rowerzystów. Dodatko-
wo podpora ustawiona pomiędzy drogą dla rowerzy-
stów i pieszych zapewnia separację tych dwóch grup, 
wpływając jednocześnie na ich bezpieczeństwo.

Montaż pierwszych podpór w Bielsku-Białej za-

planowano na dwóch skrzyżowaniach z sygnalizacją 
świetlną, znajdujących się na zmodernizowanym od-
cinku ul. Cieszyńskiej. Pierwsze z nich jest zlokalizo-
wane na przecięciu z ul. Nowogościnną, drugie z ul. 
Stanisława Skrzydlewskiego.

Podpory dla rowerzystów sprawdzają się od lat 
w Europie. W Polsce zostały wdrożone i pozytywnie 
przyjęte m.in. w Katowicach, Tychach, Łodzi, War-
szawie czy Wrocławiu.

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej w miarę 
możliwości i rosnących potrzeb zamierza instalować 
podpory również na innych skrzyżowaniach.

źródło: MZD w Bielsku-Białej

Na ulicy Juliana Tuwima w Biel-
sku-Białej, pomiędzy przystankami au-
tobusowymi Tuwima Osiedle Langiewi-
cza zostały zainstalowane separatory 
oddzielające pasy ruchu w przeciwnym 
kierunku. 

Montaż separatorów ma zapobiec 
próbom wyprzedzania przed pobliskim 
przejściem dla pieszych oraz omijaniu 
autobusów zatrzymujących się na przy-
stankach, co realnie wpłynie na uspoko-
jenie ruchu, a przede wszystkim poprawi 
bezpieczeństwo pasażerów korzystają-
cych z przystanków autobusowych i po-

zostałych niechronionych użytkowników 
ruchu drogowego. 

Jak informuje Wydział Komunika-
cji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, 
zastosowanie separatorów pomiędzy 
przystankami jest pierwszym takim roz-
wiązaniem w Bielsku-Białej. Od kilku lat 
separatory z powodzeniem funkcjonują 
w innych miastach w Polsce, np. w War-
szawie – na przystankach autobuso-
wych, gdzie ruch pojazdów komunikacji 
publicznej jest stosunkowo niewielki i bu-
dowa zatok przystankowych nie jest po-
trzebna.                                oprac. JacK 

Dzięki realizacji zadania z Budżetu Oby-
watelskiego Bielska-Białej 2021 powstała ścież-
ka piesza z kostki betonowej, ogrodzenie, poja-
wiło się wyposażenie wybiegu i mała architektu-
ra, a także nasadzenia zieleni.

Wybieg to teren zamknięty, na którym 
dozwolone jest przebywanie psów bez smy-
czy i kagańca. Wejście znajduje się od strony 
ul. Długiej, posiada tzw. śluzę i dwie furtki – 
wszystko to ma zapobiegać przypadkowemu 
wybieganiu psów. Centralna część wybiegu jest 
placem wypełnionym otoczakami wyznaczo-
nym przez ścieżkę. Zróżnicowanie faktury na-
wierzchni ma urozmaicić zabawę psom.

Na placu stanął zestaw treningowy z plat-
formą, tubą, kładkami i drabinkami. Znalazło się 
także zadaszone miejsce w formie nowocze-
snej wiaty z ławkami dla właścicieli czworono-
gów.

Uzupełnieniem zagospodarowania wybie-
gu są psie toalety z nawierzchnią piaskową i ka-
miennymi głazami, ławki, kosze na śmieci i ko-
sze na psie ekskrementy z podajnikami toreb.

Wokół ogrodzenia rosną nowo posadzo-
ne irgi, tawuły, lilaki oraz winobluszcz pięciolist-
kowy.

Koszt inwestycji to 215.434.50 zł.
oprac. JacK

BEZPIECZNE PRZYSTANKI Z SEPARATORAMI

Wybieg dla psów ma 
bielska Olszówka. 
Ogrodzony teren 
znajduje się na 
niezagospodarowanym 
dotychczas fragmencie 
działki przy ul. Długiej.

BEZ SMYCZY  
I KAGAŃCA
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LIKWIDACJA STARYCH  
ŹRÓDEŁ CIEPŁA ETAP II:  
WKRÓTCE NABÓR WNIOSKÓW 
Wydział Ochrony Środowiska i Energii 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 
informuje, że od 25 listopada 2022 roku 
miasto Bielsko-Biała będzie przyjmować 
wnioski mieszkańców zainteresowanych 
udziałem w projekcie Likwidacja starych 
źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-
Białej – etap II. Nabór potrwa do 27 grudnia 
2022 roku do godziny 15.30.

Dotację można otrzymać na zrealizowanie wy-
miany starego źródła ciepła w budynku jednorodzin-
nym położonym na terenie Bielska-Białej dla potrzeb 
grzewczych budynku na nowe źródło ciepła, którym 
powinien być węzeł cieplny podłączony do sieci cie-

płowniczej. Gdy nie ma możliwości podłączenia bu-
dynku do ciepła sieciowego, dopuszcza się zastoso-
wanie źródła ciepła zasilanego gazem lub energią 
elektryczną albo dowolnego rodzaju pompy ciepła.

Maksymalna wysokość grantu dla inwestycji 
wynosi 11.000 zł, z wyjątkiem pompy ciepła – tu mak-
symalna wysokość grantu to 22.000 zł.

Realizacja inwestycji w budynkach mieszkal-
nych planowana jest w 2023 roku. Wydział Ochrony 
Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-
-Białej pełni funkcję operatora projektu.

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Wybór 
grantobiorców zostanie przeprowadzony na podsta-
wie wyników oceny formalnej wniosków. Szczegóły 
znajdują się w regulaminie realizacji projektu granto-
wego dostępnym na stronie internetowej www.grant.
bielsko-biala.pl (ETAP II).

Dokumenty – wniosek o udział w projekcie 
oraz ewentualnie formularz zgody współwłaściciela 
na udział w projekcie – są do pobrania ze strony in-
ternetowej projektu oraz w wersji papierowej w bu-

dynku Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 6, 
w Biurze Obsługi Interesanta.

Kompletny i wypełniony wniosek ze wszyst-
kimi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miej-
skim w Bielsku-Białej również przy pl. Ratuszowym 
6 na parterze, w Biurze Obsługi Interesanta na sta-
nowisku Wydziału Ochrony Środowiska i Energii lub 
w Wydziale Ochrony Środowiska i Energii, pokój 507, 
piąte piętro.

W sprawie naboru oraz projektu można kon-
taktować się telefonicznie pod nr 33 4971511 oraz e-
-mailowo pod adresem grantpone@um.bielsko-bia-
la.pl, należy także zapoznawać się z bieżącymi ko-
munikatami na stronie internetowej projektu.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Śląskie-
go na lata 2014-2020, osi priorytetowej IV. efektyw-
ność energetyczna, odnawialne źródła energii i go-
spodarka niskoemisyjna, działanie 4.6 Czyste powie-
trze, poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze – konkurs.

źródło: Wydział Ochrony Środowiska i Energii 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

7 listopada w sali sesyjnej bielskie-
go Ratusza odbyło się uroczyste podsu-
mowanie tegorocznej edycji programu 
stypendialnego spółki Aqua S.A. i roz-
danie dyplomów wyróżnionej młodzie-
ży. Spotkanie ubarwił koncert gitarowy 
w wykonaniu Aleksandra Anioła, poka-
zano też film prezentujący zaangażowa-
nie społeczne spółki Aqua S.A. w różne 
dziedziny życia miasta.

Spotkanie w sali sesyjnej Ratusza 
zgromadziło głównie stypendystów i ich 
rodziny. Obecna była przewodnicząca 
Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydor-
czyk. W imieniu prezydenta Bielska-Bia-
łej Jarosława Klimaszewskiego głos za-
brał zastępca prezydenta Przemysław 
Kamiński.

– Jest mi niezwykle miło, że mo-
gę dzisiaj w imieniu prezydenta Jaro-
sława Klimaszewskiego spotkać się 
z państwem. Firma Aqua S.A., realizu-
jąc społeczne zaangażowanie przemy-
słu, bierze udział w wielu wydarzeniach 
na terenie miasta. W tym konkretnym 
przypadku włączyła się w program miej-
ski Rodzina Plus. Dzięki temu możemy 
wam, młodzi ludzie, nie tylko pogratulo-
wać doskonałych wyników w nauce, ale 
również ofiarować pomoc w postaci tych 
stypendiów Aquy – mówił zastępca pre-
zydenta Bielska-Białej Przemysław Ka-
miński.

STYPENDIALNE WSPARCIE OD SPÓŁKI AQUA
Po raz 12. w programie miejskim Rodzina Plus przedsiębiorstwo komunalne Aqua S.A. przyznało doroczne stypendia  
dla najlepszych uczniów i studentów.

Spółka przyznała w tym roku 30 
stypendiów: 10 dla uczniów szkół pod-
stawowych, 10 dla uczniów szkół ponad-
podstawowych oraz 10 dla studentów 
wyższych uczelni. Wysokość przyzna-
nej pomocy finansowej to: w odniesieniu 
do uczniów szkoły podstawowej – 200 
zł, szkoły ponadpodstawowej – 250 zł 
oraz wyższej – 350 zł. Stypendium przy-
znawane jest na okres 12 miesięcy.

 – Uczyńcie swoje życie jednym 
wielkim marzeniem, a marzenie rzeczy-
wistością – mówił jeden z wielkich pi-
sarzy, który daje nam wszystkim wska-
zówkę, że trzeba marzyć i niczym się nie 
ograniczać, a wtedy dzięki pracy osią-
gniemy sukces. W kwestii zaś przyszło-
ści nie chodzi o to, aby ją przewidywać, 
ale o to, by ją tworzyć – powiedział pre-
zes Aqua S.A. Krzysztof Michalski.

Warto przypomnieć, że Aqua S.A. 
od 2010 roku jest partnerem programu 
Rodzina Plus skierowanego do rodzin 
wielodzietnych i zastępczych. Jego ce-
lem jest zwiększenie dostępności do 
usług publicznych, dóbr kultury i imprez 
sportowych odbywających się na terenie 
Bielska-Białej poprzez system ulg. W ra-
mach programu spółka przyznaje sty-
pendia uczniom i studentom do 25. ro-
ku życia, którzy wykazali się najlepszy-
mi wynikami w nauce. Stypendium przy-
znawane jest na 12 miesięcy. Uczniowie 

i studenci muszą posiadać aktualną kar-
tę Rodzina Plus przez cały okres otrzy-
mywania pomocy finansowej; wymaga-

ne jest, aby kontynuowali naukę w try-
bie dziennym. Regulamin stypendiów na 
stronie www.aqua.com.pl.                 JacK
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Wydarzenie odbyło się pod patronatem prezyden-
ta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego i zorga-
nizowane zostało przy współpracy z miastem, Gminą 
Wyznaniową Żydowską w Bielsku-Białej i Funduszem 
Partnerstwa.

Spotkanie było okazją do wspomnień. Pierwsze 
Święto Drzewa Klub Gaja zorganizował 10 październi-
ka 2003 roku w Bielsku-Białej. Wtedy w akcji sadzenia 
drzew wzięli udział m.in. uczniowie bielskich szkół oraz 
założyciel i prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy Jurek Owsiak, a do programu przyłą-
czyło się ponad tysiąc szkół z całego kraju. Od tego 
czasu obchody Święta Drzewa – 10 października – na 
stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń ekologicznych 
w całym kraju. W programie uczestniczą m.in. przed-
szkola, szkoły, samorządy, organizacje, wspólnoty 
mieszkańców i firmy, przygotowując akcje sadzenia 
drzew i krzewów, otaczania ich opieką i podejmowa-
nia różnorodnych działań dla drzew i wokół drzew, dla 
ochrony środowiska i klimatu. Do Święta Drzewa mo-
że przyłączyć się każdy, dopisując posadzone drzewa 
i krzewy do licznika www.licznik.swietodrzewa.pl/. 

 – Przez 20 lat udało się nam posadzić ponad mi-
lion drzew. Brało w tym udział przeszło 800.000 ludzi. 
Zebraliśmy ponad 6.000 ton makulatury. Sadziliśmy 
w miastach, w lasach, zakładamy parki, zakładamy 
zieleńce, prowadzimy też konkurs Drzewo Roku, któ-
re później walczy o tytuł Europejskiego Drzewa Roku – 
podsumował z dumą prezes Gai Jacek Bożek.

Święto Drzewa zaczęło się w Bielsku-Białej, 
a obecny podczas uroczystości prezydent Jarosław Kli-
maszewski podkreślał, jak bardzo zielonym miastem 
jest po tych 20 latach Bielsko-Biała.

 – Stało się tradycją, że młodzi razem z prezyden-
tem, z Klubem Gaja i ze wszystkimi, którym zieleń le-

ży na sercu, sadzą drzewo w ramach obchodów świę-
ta. Bielsko-Biała jest dumne z tego, że jest w czołów-
ce polskich miast pod względem zazielenienia – co nie 
znaczy, że nie mamy się rozwijać. W ostatnich latach 
decyzje środowiskowe Wydziału Ochrony Środowiska  
i Energii UM o nakazie nasadzenia drzew dotyczyły po-
nad 10.000 sztuk. I tym chcemy zarażać młodzież, cho-
ciaż myślę, że w Bielsku-Białej świadomość ekologicz-
na jest bardzo wysoka – mówił prezydent.

Był też czas na wręczenie podziękowań Klubu 
Gaja za wieloletnią współpracę przy realizacji progra-
mu Święto Drzewa. Bielsko-Biała takie podziękowanie 
otrzymało przy okazji centralnych obchodów Święta 
Drzewa w Warszawie. Tym razem ekologiczną statu-
etkę – kawałek drewna z recyklingu – ze starej więźby 
domu – z napisem Dziękuję otrzymali przewodniczą-
ca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej Dorota Wiewióra, 
przedstawiciele firmy Inna z Jaworza Mariusz Cielen-
kiewicz i Elżbieta Makówka-Cielenkiewicz, nadleśni-
czy Nadleśnictwa Bielsko Marek Czader oraz obecny 
prezes Fundacji Ekologicznej Arka Wojciech Owczarz, 
w pierwszych latach istnienia Klubu Gaja główny 
współpracownik Jacka Bożka.

Dziękując, Dorota Wiewióra mówiła, jak ważna 
jest współpraca różnych środowisk, która w Bielsku-
-Białej pozwoliła na to, że od jakiegoś czasu na nie-
grzebalnej części cmentarza żydowskiego przy ul. Cie-
szyńskiej powstaje Tajemniczy Ogród, w przyszłości 
miejsce spacerowe, ale też miejsce działań i warszta-
tów ekologicznych prowadzonych właśnie przez Klub 
Gaja.

– Bardzo dziękuję młodzieży z Medyka, która po-
maga nam grabić liście na cmentarzu. Bardzo dzięku-
ję władzom miasta za wspólny projekt z Klubem Ga-
ja, który nam się udaje z sukcesem realizować. Dzię-

ki niemu część niegrzebalna cmentarza została bardzo 
ładnie uporządkowana i będą tam prowadzone zajęcia 
z ekologii. To właśnie dzięki władzom miasta tak się 
stało, bo z uwagi na niewielką liczebność naszej gmi-
ny i 13 cmentarzy, które mamy pod opieką, nie byliby-
śmy w stanie tego sami zrealizować. Jeszcze raz wiel-
kie dzięki – mówiła przewodnicząca.

Wywołana do odpowiedzi opiekunka uczestni-
czącej w uroczystości młodzieży z VIII Liceum Ogól-
nokształcącego Zespołu Szkół Medycznych i Ogólno-
kształcących im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku-Bia-
łej, która na co dzień nie szczędzi czasu i zaangażowa-
nia w prace na cmentarzu żydowskim i właśnie w Ta-
jemniczym Ogrodzie i od początku z wielkim entuzja-
zmem bierze udział w projekcie, również podkreślała, 
że to współpraca ma największą moc.

 – Jest mi bardzo miło, że mogę być w takim gro-
nie, ale przede wszystkim dlatego, że nasza młodzież 
może zobaczyć coś, co jest unikatowe, myślę, że nawet 
w skali świata. Państwo reprezentujecie różne ścieżki, 
a potraficie pięknie współpracować i porozumiewać się 
– to nie jest takie oczywiste. Jest takie powiedzenie: Je-
żeli idzie się samemu, to idzie się szybko. Ale jak się 
idzie w grupie, to zajdzie się dalej. I niech to nam przy-
świeca – idziemy daleko i dlatego młodzież jest tu dzi-
siaj z nami – mówiła Alicja Froń z Medyka.

 – Jak na Polskę to rzeczywiście nie jest norma, 
że współpraca nam się udaje – przyznał Jacek Bożek. 
– Widzicie, jacy tu są ludzie – jest biznes, jest samo-
rząd, jest organizacja religijna, która jest tutaj gospoda-
rzem, mamy tu wszystkich, naprawdę, was mamy, przy-
chodzicie tutaj. Bardzo wszystkim dziękuję – podkreślał 
na koniec Jacek Bożek.

Potem został już czas na posadzenie drzewa. 
Tym razem tuż przy głównej alejce wiodącej przez 
cmentarz.

Młodzież wzięła udział w czyszczeniu budek dla 
ptaków, które odbywa się zawsze jesienią, w pracach 
przy usuwaniu rdestowca ostrokończystego, budowie 
budek dla wiewiórek i warsztacie artystycznym – Drze-
wo, słowo, wiatr, czyli w rozmowie o tym, jak mówić 
o uczuciach.

Emilia Klejmont

20-LECIE W TAJEMNICZYM OGRODZIE
Z okazji Święta Drzewa w Bielsku-Białej, a właściwie obchodów jego 20-lecia, do Tajemniczego 
Ogrodu na cmentarzu żydowskim przy ul. Cieszyńskiej Klub Gaja zaprosił gości. Głównym 
punktem wydarzenia było posadzenie drzewa w alei cmentarza. Uczniowie bielskich szkół 
wzięli natomiast udział w różnorodnych warsztatach ekologicznych.

Powyżej: Wojciech Owczarz i Jacek Bożek, 
na zdjęciu obok: prezydent Jarosław Klimaszewski  wraz z ekologa-
mi sadzi drzewo
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W konferencji uczestniczyli specjaliści, nauczyciele, pra-
cownicy pomocy społecznej oraz przedstawiciele służb mun-
durowych; wśród gości nie zabrakło prezydenta Bielska-Bia-
łej Jarosława Klimaszewskiego oraz przewodniczącej Rady 
Miejskiej Doroty Piegzik-Izydorczyk i wiceprzewodniczącego 
RM Karola Markowskiego.

Dla wielu dorosłych ortoreksja, siecioholizm, fonoho-
lizm, tanoreksja czy bigoreksja to tylko obco brzmiące słowa. 
Jednak oznaczają one wielkie problemy wielu młodych ludzi 
związane z uzależnieniami behawioralnymi.

– Mówimy dziś o uzależnieniach behawioralnych wśród 
młodzieży, ale tak naprawdę wiele z nich dotyka nas wszyst-
kich, tylko nie zdajemy sobie z tego sprawy. Młodzi, po okre-
sie pandemii, która odcisnęła piętno na ich życiu psychicz-
nym, stają przed wieloma problemami charakterystycznymi 
dla okresu wchodzenia w dorosłość. Wtedy zazwyczaj poja-
wiają się ze zdwojoną siłą problemy behawiorystyczne. Do-
brze jest, jeżeli odpowiedzialni rodzice dojrzą problem w porę 
i udadzą się po pomoc do specjalistów. Ta konferencja musi 
nam wszystkim uświadomić, przed jak wielkimi wyzwaniami 
stoimy, jak właściwie postępować, aby dzieciom i młodzieży 
pokazać, jak żyć bez uzależnień – mówił prezydent Jarosław 
Klimaszewski.

Konferencję specjalistów rozpoczęła Katarzyna Kudyba 
wykładem pt. Czy wiem, co dziecko robi w wirtualnym świe-
cie? Piotr Rychły mówił na temat cyberprzestrzeni i odpowie-
dzialności prawnej nieletnich. Agnieszka Pawełko przedstawi-
ła referat pt. Uzależnienia behawioralne a zdrowie psychiczne 
dzieci i młodzieży. Po każdym z wykładów zebrani dyskutowa-
li z wykładowcami.

Jak przypominają specjaliści, uzależnieniem behawio-
ralnym, inaczej czynnościowym, nazywamy grupę objawów 
związanych z wielokrotnym, długotrwałym i utrwalonym po-
wtarzaniem konkretnej czynności. Działanie takie ma na celu 
zredukowanie złego samopoczucia i wewnętrznego napięcia 
poprzez osiągnięcie uczucia przyjemności, zaspokojenia, ra-
dości czy nawet euforii przez osobę wykonującą daną czyn-
ność. Zazwyczaj są to zachowania akceptowane społecznie.

Uzależnienie od wykonywania danej czynności pojawia 
się w momencie, gdy towarzyszy jej wewnętrzny przymus lub 
silne pragnienie jej rozpoczęcia i jak najdłuższego kontynu-
owania. Co ważne, osoba, której dotyczy uzależnienie, po-
wtarza dane zachowanie pomimo świadomości, że jest ono 
niezdrowe, a nawet niebezpieczne dla jej funkcjonowania 

w sferze zawodowej, rodzinnej czy psychiczno-społecznej.
Szczególnie często uzależnienia behawioralne dotyczą 

dzieci oraz młodzieży. Jednym z częstszych takich zaburzeń 
jest nałogowe korzystanie z komputerów i smartfonów.

Przykłady najczęstszych uzależnień behawioralnych:
 – zakupoholizm,
 – patologiczny hazard,
 – kompulsywne objadanie się,
 – ortoreksja – nadmierna koncentracja na zdrowym je-

dzeniu,
 – uzależnienie od seksu lub pornografii,
 – pracoholizm,
 – uzależnienie od komputera i gier komputerowych,
 – siecioholizm – uzależnienie od użytkowania internetu,
 – fonoholizm – uzależnienie od telefonu komórkowego,
 – uzależnienie od używania kart płatniczych,
 – kleptoholizm – uzależnienie od okradania,
 – uzależnienie od środków masowego przekazu,
 – tanoreksja – uzależnienie od opalania się w solarium,
 – bigoreksja – przesadna dbałość o sylwetkę poprzez 

ćwiczenia fizyczne, restrykcyjną dietę, stosowanie sterydów 
anabolicznych,

 – uzależnienie od zabiegów medycyny estetycznej i chi-
rurgii plastycznej.

Celem psychoterapii osób uzależnionych jest analiza 
zachowań lub sytuacji, które sprzyjają podejmowaniu dane-
go zachowania, zmiana szkodliwych nawyków oraz nauka no-
wych, skutecznych metod radzenia sobie z problemami i emo-
cjami. Jednak aby ją rozpocząć, trzeba dostrzec problem,  
a o to niestety nie jest łatwo.                                              JacK

NA LOKALNYM RYNKU 
PRACY OK

Niskie bezrobocie utrzymujące się 
na poziomie 1,8 proc. i brak zapowie-
dzianych zwolnień grupowych to powo-
dy do umiarkowanego optymizmu. Wy-
gląda na to, że nasza lokalna gospodar-
ka jest w miarę odporna na sytuację ma-
kroekonomiczną w kraju. 

Jak wynika z ostatnich danych 
opublikowanych przez Główny Urząd 
Statystyczny, stopa bezrobocia na dzień 
30 września br. – z odniesieniem do 
sierpnia – wyniosła: 

 – w kraju 5,1 proc. (wzrost o 0,3 
proc.), 

 – w województwie śląskim 3,8 
proc. (wzrost o 0,1 proc.), 

 – w Bielsku-Białej 1,8 proc. (bez 
zmian), 

 – w powiecie bielskim 3,2 proc. 
(wzrost o 0,2 proc.).

 – We wrześniu 2022 r. w Powia-
towym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej 
odnotowano spadek w ewidencji liczby 
bezrobotnych o 84 osoby w stosunku 
do sierpnia 2022 r. Zarejestrowano 604 
osoby, tj. o 85 osób więcej niż w mie-
siącu poprzednim, z czego 62,1 proc. 
to bezrobotni powracający do rejestra-
cji po raz kolejny. Wśród nowo zareje-
strowanych 62,0 proc. stanowiły kobie-
ty. 11,9 proc. z ogółu osób zarejestrowa-
nych we wrześniu 2022 r. to osoby, któ-
re jeszcze nigdy nie pracowały. Zareje-
strowano również 53 osoby posiadające 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawno-
ści. Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo 
do zasiłku posiada 16,0 proc. osób – in-
formował dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy Marek Hetnał. 

We wrześniu 2022 r. z ewidencji 
bezrobotnych wyłączono 688 osób, tj. 
o 141 osób więcej, niż w sierpniu 2022 r. 

We wrześniu 2022 r. zgłoszono 
935 wolnych miejsc pracy. Wśród zgło-
szonych miejsc pracy 20 dotyczyło osób 
niepełnosprawnych. Zgłoszono 882 wol-
ne miejsca pracy w ramach ofert niesub-
sydiowanych oraz 53 miejsca pracy sub-
sydiowanej.

 – We wrześniu do urzędu nie 
wpłynęła żadna informacja dotyczą-
ca zamierzonych zwolnień grupowych 
z przyczyn dotyczących zakładu pracy 
z terenu działania bielskiego PUP. Od 
początku 2022 roku z aktywnych form 
przeciwdziałania bezrobociu skorzysta-
ło łącznie 920 bezrobotnych – informo-
wał dyrektor PUP Marek Hetnał.  

q

WIELKIE PROBLEMY MŁODYCH LUDZI
Konferencja pt. Uzależnienia 
behawioralne. Dzieci 
i młodzież w wirtualnym 
świecie. Możliwości 
i zagrożenia odbyła 
się 3 listopada w sali 
konferencyjnej Hotelu 
Dębowiec w Bielsku-Białej. 
Wagi problemu i potrzeby 
większej świadomości 
społecznej na jego temat 
dowodziła wielka liczba 
uczestników i gości.
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Czy kłamstwo może być 
etyczne? Czy istnieją granice 
grzeczności językowej? Nad 
tymi zagadnieniami zastanawiali 
się 24 października br. 
uczestnicy młodzieżowego 
forum językowego 
w Kubiszówce.

Niemal 200 młodych ludzi wysłu-
chało tego dnia wykładów ekspertów: 
dr hab. prof. UJ Anety Załazińskiej, dr 
Beaty Drabik i dr. hab. prof. UŚ Jaro-
sława Pacuły poświęconych etyce sło-
wa. Następnie w grupach panelowych 
wypracowywało sposoby przeciwdzia-
łania agresji językowej, przeciwsta-
wiania się hejtowi i mowie nienawiści. 
Gościem specjalnym wydarzenia była 
Paulina Mikuła – popularna vlogerka 
i dziennikarka, autorka wideobloga Mó-
wiąc inaczej. 

Forum było finałowym wydarze-
niem VII edycji projektu Granice języ-
ka – granicami świata realizowanego 

przez Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz 
w ramach programu Narodowego Cen-
trum Kultury Ojczysty – dodaj do ulu-
bionych. W tym roku zarówno poprze-
dzające wydarzenie warsztaty języko-
we, jak i samo forum poświęcone były 
zagadnieniom z zakresu etyki słowa, 
relacjom między językiem a światem 
ludzkich wartości.

Projekt jest ceniony zarówno 
przez ekspertów z Narodowego Cen-
trum Kultury, którzy przyznali Kubi-
szówce grant na jego realizację już po 
raz siódmy,  jak i bielskie szkoły ponad-
podstawowe, które każdego roku chęt-
nie biorą udział w tym przedsięwzięciu.  

Na czym polega jego siła? Re-
alizatorzy projektu mówią o polsz-
czyźnie w sposób nieschematyczny  
i atrakcyjny. Uświadamiają młodym lu-
dziom, że język ojczysty to nie tylko  
kolejny przedmiot szkolny, ale przede  
wszystkim niezastąpione narzędzie  
ludzkiej komunikacji, które – jak twier- 
dził Ludwig Wittgenstein – stanowi 
o granicach naszego świata.                  ik

Komunikacja Beskidzka, która 
przewozi mieszkańców południa woje-
wództwa śląskiego, przekazała wysłu-
żonego 12-osobowego busa do Ukrainy. 
Zrobiła to za pośrednictwem Związku 
Powiatów Polskich, która to korporacja 
wspiera naszych wschodnich sąsiadów 
od początku wybuchu wojny.

Stary, wysłużony 12-osobowy bus 
Komunikacji Beskidzkiej trafi na Ukra-
inę. Pojazd jest wciąż sprawny, dlate-
go będzie służył sanatorium w Morszy-
nie w obwodzie lwowskim, które zostało 
zamienione na miejsce pobytu dla ofiar 
wojny.

– Jesteśmy za ten gest bardzo 
wdzięczni. Pojazd załadujemy żywno-
ścią z przedłużonym terminem do spo-
życia i przekażemy na wschód – mówi 
starosta łańcucki Adam Krzysztoń, który 
koordynuje pomoc dla Ukrainy ze strony 
Związku Powiatów Polskich.

W uzdrowisku Morszyn, leżącym 
na południe od Lwowa, w jednym z sa-
natoriów schronienie znalazło ok. 300 
matek z dziećmi. To rodziny wojsko-
wych, którzy walczą z rosyjskim na-
jeźdźcą. Powiat łańcucki, z racji swojego 
położenia – niedaleko polsko-ukraińskiej 
granicy – mocno angażuje się w pomoc 
sąsiadom.

 – Wysłaliśmy dotychczas ponad 
100 tirów na Ukrainę, nie ma tygodnia, 

żeby nie trzeba było pomóc w kilku spra-
wach związanych z uchodźcami wojen-
nymi tu na miejscu lub w sąsiednim ob-
wodzie lwowskim – mówi Krzysztoń.

Powiat łańcucki zainicjował 
w Związku Powiatów Polskich zbiórkę 
na używanego busa dostawczego dla 
sanatorium w Truskawcu.

– Starosta bielski Andrzej Płonka 
pomógł wtedy w kontakcie z waszą Ko-
munikacją Beskidzką i przekazaniu uży-
wanego pojazdu, który trafi do Morszyna 
– relacjonuje starosta z Łańcuta, który 
dziękował prezesowi ZPP A. Płonce na 
ostatnim posiedzeniu zarządu związku.

Jak mówi wiceprezes Komunikacji 
Beskidzkiej Paweł Sadza, mercedes ma 
grubo ponad 20 lat i spory przebieg na 
liczniku. W ostatnim czasie służył doraź-
nie do przewozu osób niepełnospraw-
nych, kiedy była taka potrzeba.

 – Uznaliśmy, że nasz tabor jest 
wystarczający bez tego pojazdu, bo ma-
my czym dowozić osoby na wózkach in-
walidzkich do szkół i na warsztaty. Po-
nadto 33 nasze autobusy są przystoso-
wane do przewozu niepełnosprawnych. 
Obserwując sytuację w Ukrainie, pod-
jęliśmy decyzję o przekazaniu auta na 
wschód – mówi Paweł Sadza.

źródło: Starostwo Powiatowe 
w Bielsku-Białej

oprac. ek

CZY KŁAMSTWO TO NIE GRZECH?

KOMUNIKACJA BESKIDZKA DLA UKRAINY

fot. DK im. W. Kubisz

DZIEŃ CZYSTEGO POWIETRZA
Ustanowiony przez Fundację Ekologiczną Ar-

ka Dzień Czystego Powietrza przypada 14 listopada. 
W tym roku jest obchodzony po raz 18. Jego celem jest 
walka o czyste powietrze i uświadamianie społeczeń-
stwu, jak poważne konsekwencje dla zdrowia i środo-
wiska niesie palenie śmieci, odpadów meblowych czy 
odpadów węglowych w piecach domowych.

Zgodnie z badaniami Komisj Europejskiej, każde-
go roku z powodu zanieczyszczeń powietrza umiera 
blisko 50.000 Polaków. Trujące powietrze skraca każ-
demu z nas życie od 15 do 43 miesięcy.

Dzień Czystego Powietrza ma edukować spo-
łeczeństwo. Z jednej strony mówi o konsekwencjach 
palenia odpadów w kotłowniach, z drugiej pokazuje, 
w jaki sposób można poprawić jakość powietrza, któ-
rym na co dzień oddychamy. Na przestrzeni 14 lat w ra-
mach projektu odbyły się setki happeningów, warszta-
tów i przemarszów w całej Polsce. Organizowali je nie 
tylko członkowie fundacji, ale też nauczyciele i ucznio-
wie placówek, które przyłączyły się do działań. W tym 
roku do akcji zgłosiło się 67.661 uczestników ze szkół 
i przedszkoli w całym kraju. 

 – To cieszy, że niewielkie działanie zainauguro-
wane przez nas w 2005 roku przekształciło się w duży, 

ogólnopolski projekt, który cały czas się rozwija. Czę-
sto też słyszę, że gdzieś organizowany jest Dzień Czy-
stego Powietrza, organizatorzy nie wiedzą, kto i kiedy 
powołał to święto, ale dla mnie nie ma to znaczenia, je-
stem dumny, że akcja się przyjęła – wyjaśnia pomysło-
dawca Dnia Czystego Powietrza prezes Arki Wojciech 
Owczarz.

W Bielsku-Białej 14 listopada na placu Bolka i Lol-
ka z okazji obchodów 18. Dnia Czystego Powietrza od-
był się happening z udziałem uczniów. 15, 16 i 17 listo-
pada Arka zaplanowała w Tlenodajni w Galerii Sfera 
warsztaty edukacyjne.

 źródło: Fundacja Ekologiczna Arka, oprac. ek
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Stypendia przyznawane są ucz- 
niom lokalnych szkół – liceów z Bielska-
-Białej i powiatu bielskiego, którzy roz-
poczęli lub kontynuują studia w Krako-
wie, a jednocześnie znajdują się w trud-
nej sytuacji materialnej bądź życiowej, 
osiągając przy tym dobre lub bardzo 
dobre wyniki w nauce lub inne sukcesy 
o podobnym charakterze. W tym roku 
odbyła się druga edycja programu sty-
pendialnego i po raz pierwszy fundacja 
przyznała aż sześć stypendiów. Decy-
zję o tym, do kogo trafiły, podjęła rada 
fundacji, w skład której wchodzą: prof. 
Sławomir Kołodziej z Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, dramaturg Artur Pałyga 
i dyrektorka Galerii Bielskiej BWA Agata 
Smalcerz. Prezesem fundacji jest radca 
prawny Grzegorz Pacek.

Stypendystami zostali:
• Mateusz Milewski, który ukończył 

V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-
-Białej i obecnie rozpoczął studia na Wy-
dziale Matematyki i Informatyki;

• Zuzanna Malarczyk, która ukoń-
czyła Akademickie Dwujęzyczne Li-
ceum Oxford Secondary School i obec-
nie rozpoczęła studia na Wydziale Za-
rządzania i Komunikacji Społecznej;

• Klaudia Nowak, która ukończyła 
III Liceum Ogólnokształcące im. Stefa-
na Żeromskiego w Bielsku-Białej i obec-
nie rozpoczęła studia na Wydziale Nauki 
o Zdrowiu;

• Maria Rybak, która również ukoń-

FUNDACJA POMOGŁA STUDENTOM
Sześć stypendiów wręczyli przedstawiciele Fundacji Z Bielska-Białej na Uniwersytet Jagielloński podczas 
uroczystości podsumowania drugiej edycji programu stypendialnego 27 października w Willi Sixta.  
Aż połowa wyróżnień przypadła absolwentom bielskich liceów, którzy kontynuują swoje studia na UJ.

Budowa nowego pawilonu Beskidzkiego 
Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Ja-
na Pawła II w Bielsku-Białej znów nagrodzona. 
Tym razem Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 
Małopolski nadało samorządowi Bielska-Bia-
łej tytuł Lidera Małopolski – Najlepsze przed-
sięwzięcie roku 2021 w Małopolsce właśnie za 
budowę nowego pawilonu BCO-SM. Wręczenie 
nagrody odbyło się 24 października w Krakowie.

Na zaproszenie przewodniczącego 
SGiPM Kazimierza Barczyka oraz rektora Aka-
demii Górniczo-Hutniczej prof. Jerzego Lisa do 
auli AGH przybyli przedstawiciele ponad 30 wy-
różnionych instytucji, firm i przedsięwzięć. Biel-
sko-Białą reprezentowali zastępca prezydenta 
miasta Adam Ruśniak i dyrektor BCO-SM Lech 
Wędrychowicz.

Ponad 20 lat Stowarzyszenie Gmin i Po-
wiatów Małopolski honoruje przedsięwzięcia 
o wymiarze społecznym ważne dla sfery ducho-
wej, tożsamości, edukacji, jakości życia miesz-
kańców, inwestycje infrastrukturalne, firmy dzia-
łające na terenie Małopolski, z nowymi techno-
logiami, stwarzające nowe miejsca pracy.

SGiPM jest największą polską regionalną 
organizacją samorządową. Zostało założone 
w 1991 roku i zrzesza obecnie blisko 100 gmin 
i powiatów z terenu województw: małopolskie-
go, podkarpackiego, świętokrzyskiego i części 
śląskiego – obszar historycznej Małopolski.

We wrześniu tego roku rozbudowa szpita-
la onkologicznego w Bielsku-Białej została na-
grodzona w konkursie Modernizacja Roku 2021.

oprac. ek

BCO-SM NAJLEPSZYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM ROKU 2021

Zastępca prezydenta miasta Adam Ruśniak i dyrektor BCO-SM Lech 
Wędrychowicz

czyła Żeromskiego, ale obecnie jest już 
po drugim roku studiów na Wydziale 
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii;

• Hanna Kania, absolwentka V Li-
ceum Ogólnokształcącego w Bielsku-
-Białej, która obecnie jest już po pierw-
szym roku studiów na Wydziale Zarzą-
dzania i Komunikacji Społecznej;

• Anna Juszczyk, która ukończy-
ła VIII LO w Zespole Szkół Medycznych 
i Ogólnokształcących, ale obecnie jest 
już po trzecim roku studiów na Wydziale 
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii.

Fundacja serdecznie gratuluje 
wszystkim uhonorowanym. Jak czyta-
my w komunikacie: to niezmiernie miło 
widzieć, jak wspaniałe wyniki w nauce 
osiągacie, często wbrew różnorodnym 
przeciwnościom.

Tegoroczna edycja programu sty-
pendialnego odbyła się pod honorowym 
patronatem prezydenta Bielska-Białej 
Jarosława Klimaszewskiego, a stypen-
dystom w imieniu włodarza miasta gra-
tulowała podczas uroczystości naczel-
niczka Wydziału Edukacji i Sportu Urzę-
du Miejskiego Ewa Szymanek-Płaska.

Fundacja Z Bielska-Białej na Uni-
wersytet Jagielloński utrzymuje się wy-
łącznie dzięki wsparciu osób prywat-
nych, nie pobiera żadnych dotacji, nie 
jest dofinansowana przez instytucje pu-
bliczne, nikt z osób zaangażowanych 
w jej działalność nie pobiera z tego ty-
tułu wynagrodzenia. Szczegóły inicjaty-
wy na stronie www.zbbnauj.pl/wesprzyj/.

źródło: Fundacja Z Bielska-Białej  
na Uniwersytet Jagielloński, oprac. ek

PROMESY  
DLA OCHOTNICZYCH  
STRAŻY POŻARNYCH

Młodzieżowe Drużyny Pożar-
nicze z Bielska-Białej i powiatu biel-
skiego otrzymały 48 promes na ogól-
ną kwotę 297 tys. zł na zakup sprzętu, 
umundurowania i wyposażenia osobi-
stego.

5 listopada w Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Bystrej odbyła się uro-
czystość wręczenia promes dotacji ce-
lowej dla ochotniczych straży pożar-
nych na zakup sprzętu dla członków 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
z Bielska-Białej i powiatu bielskiego. 
Środki zostały przyznane przez mi-
nistra spraw wewnętrznych i admini-
stracji w ramach dotacji na zadanie 
publiczne pod nazwą Przygotowanie 
jednostek Ochotniczych Straży Po-
żarnych do działań ratowniczo-gaśni-
czych.

Dzięki dotacji jeszcze w tym ro-
ku Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 
będą mogły przeznaczyć dodatkowe 
środki na sprzęt do przeprowadza-
nia zawodów sportowo-pożarniczych, 
umundurowanie i wyposażenie osobi-
ste dla członków MDP oraz sprzęt tele-
informatyczny wykorzystywany w pro-
cesie szkolenia.

W całym kraju przyznano dotacje 
na ogólną kwotę 25 mln zł; trafi ona do 
5.206 jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych w kraju.  W województwie 
śląskim dotację na kwotę 2 mln 131 tys. 
zł otrzymało w sumie 505 jednostek 
OSP.                                    oprac. JacK
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W spotkaniu udział wzięli eksperci z różnych 
dziedzin medycyny – kardiolodzy, pulmonolodzy, on-
kolodzy czy pediatrzy. A słuchali ich przedstawicie-
le samorządu, mediów, mieszkańcy, dużo młodzieży 
i seniorzy.

– Ubóstwo energetyczne to nie tylko to, że bę-
dzie nam brakowało pieniędzy na opał, oznacza ono 
też, że niedogrzany dom, w którym mieszkają dzieci 
czy matki w ciąży, nie będzie dla nich bezpiecznym 
miejscem, na przykład z uwagi na nasilenie się pleśni 
– anonsowała temat podczas konferencji prasowej po-
przedzającej debatę senator Agnieszka Gorgoń-Ko-
mor, jedna z organizatorek spotkania.

Obecny w sali sesyjnej prezydent miasta Jaro-
sław Klimaszewski wymieniał, jak wiele miasto zrobiło 
do tej pory, aby ograniczyć smog, a tym samym aby 
powietrze było po prostu czystsze. Wyrażał też obawy 
o to, aby obecne trudne czasy nie zaprzepaściły tego 
efektu. W mieście nadal do wymiany pozostaje jesz-
cze około 3.000 nieekologicznych kopciuchów w pry-
watnych domach. Jeśli obecne czasy tego nie ograni-
czą, ich wymiana może zakończyć się nawet do 2025 
roku.

– W ciągu trzech lat tej kadencji, wymieniliśmy 
w naszym mieście, dzięki współpracy z mieszkańca-
mi oczywiście, tyle kopciuchów, ile wcześniej przez 10 
poprzednich lat. I widać to w rankingach – opublikowa-
no już drugie albo trzecie zestawienie, w którym mia-
sto Bielsko-Biała nie należy już do niechlubnej czołów-
ki miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. 
A dziś porozmawiajmy o tym, jak, nawet w tych trud-
nych czasach, nie zaprzepaścić tego dorobku – dalej 
inwestować w odnawialne źródła energii, dalej prze-
konywać mieszkańców do wymiany pieców z pomo-
cą dofinansowania. Samorząd wydaje na to ogromne 
środki. Widać, że jesteśmy bliżej niż dalej, a taka kon-
ferencja może nam tylko w tym pomóc – mówił wło-
darz miasta.

Globalnie temat dyskusji potraktowała senatorka 
Joanna Sekuła.

– Temat klimatu, temat środowiska jest tym, co 
dotyka nas wszystkich, wszystkim nam przychodzi 
w tym środowisku żyć. Jest taki projekt Unii Europej-

skiej Fit for 55 dotyczący działań mających na celu 
ratowanie klimatu. Wprowadza on zmiany, które ma-
ją uchronić nas jako kontynent przed ogromną kata-
strofą klimatyczną. Mamy też nadzieję, że odbywający 
się właśnie szczyt klimatyczny i jego ustalenia wraz 
z restrykcyjnymi planami UE pozwolą naszej plane-
cie przetrwać. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za 
przyszłość naszych dzieci – przestrzegała parlamen-
tarzystka.

Więcej na temat wystąpień panelistów napisze-
my w naszym kolejnym artykule. Ale warto wspomnieć 
o podsumowaniu senator Agnieszki Gorgoń-Komor. 
Po wystąpieniach lekarzy mówiących o tym, jakie spu-
stoszenie może w naszym organizmie robić smog, 
przedstawiła następujące tezy.

– Po pierwsze, leczymy zawały, niezależnie od 
ich od przyczyny, nadal na wysokim poziomie – nawet 
jeśli ze względu na smog będzie ich więcej, jesteśmy 
do ich leczenia przygotowani. Choroby onkologiczne 
jako przyczyny umieralności mogą wyprzedzić cho-
roby kardiologiczne, dlatego musimy pamiętać o ba-
daniach profilaktycznych; niezależnie od wieku – ba-
dajmy się! W kwestii schorzeń układu oddechowe-
go – tych najczęściej będących efektem smogu, bo 
układ oddechowy jest na smog narażony najbardziej 
– śledźmy alerty smogowe; spacery i wysiłek fizycz-
ny na zewnątrz zostawmy na czas, kiedy jest najniż-
sze zawieszenie pyłów w powietrzu. Bardzo dbajmy 
o dzieci, nie narażajmy ich na skutki smogu, wychodź-
my z nimi tam, gdzie go nie ma. Chcę jeszcze dodać, 
że w Bielsku-Białej robimy wszystko, aby mieć nowych 
adeptów medycyny, aby miał nas kto leczyć na euro-
pejskim poziomie. Natomiast my jako parlamentarzyst-
ki będziemy starały się przekuć na prawo to, co będzie 
niezbędne, bo od tego jesteśmy – podsumowała Gor-
goń-Komor.

Miasto Bielsko-Biała było partnerem wydarzenia.
Emilia Klejmont

ZDROWIE JEST NAJWAŻNIEJSZE
O tym, czy i jak smog 
wpływa na nasze zdrowie, 
dyskutowano 8 listopada 
w bielskim Ratuszu. 
Z inicjatywy senatorek 
Agnieszki Gorgoń-Komor 
i Joanny Sekuły w Urzędzie 
Miejskim w Bielsku-
Białej odbyła się otwarta 
debata pod hasłem Dobra 
atmosfera dla zdrowia – czy 
istnieje realne zagrożenie 
chorobami wskutek 
postępującego ubóstwa 
energetycznego?

PRZETARGI
Prezydent Bielska-Białej odwołuje ogłoszony na 30 li-
stopada 2022 r. pierwszy przetarg pisemny nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, poło-
żonej przy ul. Piwowarskiej 3 / św. Trójcy 4, ozn. jako 
dz. 250/1 i dz. 251/1 obj. Kw BB1B/00068082/9 oraz dz. 
23/1 obj. Kw BB1B/00062649/0 obręb Bielsko Miasto, 
stanowiącej własność gminy Bielsko-Biała.
Przyczyną odwołania przetargu jest zmiana warunków 
zagospodarowania nieruchomości związana z wej-
ściem w życie uchwały nr XLVII/1091/2022 Rady Miej-
skiej w Bielsku-Białej z 25 sierpnia 2022 r. w sprawie 
wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru 
rewitalizacji na terenie miasta Bielska-Białej.

Prezydent Bielska-Białej ogłasza pierwsze przetargi 
pisemne ograniczone na sprzedaż nieruchomości nie-
zabudowanych, położonych w Bielsku-Białej w rejonie 
ul. Muszlowej, stanowiące własność gminy Bielsko-
-Biała
1. oznaczenie: dz. 409/19 obj. Kw BB1B/00060379/2,  
obręb Stare Bielsko
powierzchnia: 933 m2

cena wyw.: 326.550,00 zł
wadium: 32.000,00 zł.
Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zosta-
nie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązują-
cej na dzień sprzedaży. Na dzień ogłoszenia przetargu 
stawka podatku VAT wynosi 23 proc.
Działka stanowi ogólnodostępny teren zielony poro-
śnięty drzewami i krzewami, przylegający od strony 
wschodniej i zachodniej do nieruchomości prywatnych, 
a od południa i północy do działek gminnych. 
Działka z uwagi na brak normatywnego dostępu do 
drogi publicznej oraz brak możliwości samodzielnego 
zagospodarowania, została przeznaczona do sprze-
daży w formie przetargu pisemnego ograniczonego do 
właścicieli nieruchomości przyległych. Przetarg został 
ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, 
oznaczonych jako: dz. 409/15, i dz. 434/2 i dz. 472/5, 
z przeznaczeniem na poprawę ich warunków zagospo-
darowania.
W przypadku konieczności usunięcia istniejącego drze-
wostanu niezbędne będzie uzyskanie decyzji zezwa-
lającej na wycinkę drzew. Z uwagi na klasę użytków 
gruntowych ww. nieruchomości (R IIIb), w przypadku 
lokalizacji na ww. działce inwestycji konieczne będzie 
wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej. 
Z uwagi na przebiegającą przez działkę 409/19 sieć ga-
zową zastrzega się całodobowy dostęp do sieci i urzą-
dzeń odpowiednim służbom dysponentów sieci, w przy-
padku konieczności usuwania awarii i konserwacji. Na 
terenie gdzie przebiegają linie sieci nie wolno wznosić 
żadnych obiektów stałych, sadzić drzew i krzewów.
Działka gminna położona jest w terenie, dla którego 
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego, przyjęty uchwałą nr XXXII/800/2013 Rady 
Miejskiej w Bielsku Białej z 25.06.2013 r. Zgodnie z obo-
wiązującym planem miejscowym nr 123 działka 409/19 
znajduje się w jednostce MN, MW-04, tj. zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkanio-
wa wielorodzinna. Nieruchomość jest wolna od obcią-
żeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
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RATUSZ OGŁASZA

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny 
złożyć w terminie do 9 grudnia 2022 r. w sekretariacie 
Wydziału Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Bielsku-
-Białej przy pl. Ratuszowym 5, pok. 202 (II piętro) od 
poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miej-
skiego – w odrębnych zamkniętych kopertach:
a) Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu oraz 
dowód potwierdzający spełnienie warunków przetargu 
– dokument potwierdzający stan własności działek: dz. 
409/15,  dz. 434/2, dz. 472/5 (tj. aktualny odpis z księgi 
wieczystej prowadzonej dla ww. nieruchomości lub ak-
tualny wydruk elektroniczny z Centralnej Bazy Danych 
Ksiąg Wieczystych). Pisemne zgłoszenie uczestnictwa 
w przetargu muszą złożyć wszyscy współwłaściciele 
nieruchomości. Opis koperty:  zgłoszenie uczestnictwa 
w przetargu, imię, nazwisko i adres oferenta oznacze-
nie oraz adres nieruchomości.
b) Pisemną ofertę. Pisemna oferta powinna zawierać: 
imię, nazwisko i adres oferenta, datę sporządzenia 
oferty, oświadczenie, że oferent zapoznał się z warun-
kami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, 
oferowaną cenę (wyższą od ceny wywoławczej) i spo-
sób jej zapłaty. Do oferty należy dołączyć kopię dowo-
du wniesienia wadium. Opis koperty: oferta do przetar-
gu, imię, nazwisko i adres oferenta oznaczenie oraz ad-
res nieruchomości, zapis: Nie otwierać przed dniem 15 
grudnia 2022 r. przed godziną 11.00.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w prze-
targu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej https://bip.bielsko-biala.pl oraz na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego – 13 grudnia 2022 r.
Otwarcie ofert nastąpi przy udziale oferentów 15 grud-
nia 2022 r. o godz. 11.00 w sali nr 208 (II piętro) Urzę-
du Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 
5. Wadium należy wpłacić nie później niż do 9 grud-
nia 2022 r. 
2. oznaczenie:  dz. 409/16 obj. Kw BB1B/00060379/2, 
obręb Stare Bielsko
powierzchnia: 743 m2

cena wyw.: 260.050,00 zł
wadium: 26.000,00 zł.
Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zosta-
nie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązują-
cej na dzień sprzedaży. Na dzień ogłoszenia przetargu 
stawka podatku VAT wynosi 23 proc..
Działka stanowi ogólnodostępny teren zielony poro-
śnięty drzewami i krzewami, przylegający od strony 
wschodniej i zachodniej do nieruchomości prywatnych, 
a od południa i północy do działek gminnych. 
Działka z uwagi na brak normatywnego dostępu do 
drogi publicznej oraz brak możliwości samodzielnego 
zagospodarowania, została przeznaczona do sprze-
daży w formie przetargu pisemnego ograniczonego do 
właścicieli nieruchomości przyległych.
Przetarg został ograniczony do właścicieli nierucho-
mości przyległych, oznaczonych jako: dz. 409/14 i dz. 
472/5, z przeznaczeniem na poprawę ich warunków za-
gospodarowania.
W przypadku konieczności usunięcia istniejącego 
drzewostanu niezbędne będzie uzyskanie decyzji ze-
zwalającej na wycinkę drzew. Z uwagi na klasę użyt-
ków gruntowych ww. nieruchomości (R IIIb), w przy-
padku lokalizacji na ww. działce inwestycji konieczne 

będzie wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej. Dział-
ka gminna położona jest w terenie, dla którego obowią-
zuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go, przyjęty uchwałą nr XXXII/800/2013 Rady Miejskiej 
w Bielsku Białej z 25.06.2013 r. Zgodnie z obowiązują-
cym planem miejscowym nr 123 działka 409/16 znaj-
duje się w jednostce MN, MW-04, tj. zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie 
jest przedmiotem zobowiązań.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny 
złożyć w terminie do 9 grudnia 2022 r. w sekretariacie 
Wydziału Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Bielsku-
-Białej przy pl. Ratuszowym 5, pok. 202 (II piętro) od 
poniedziałku do piątku w godzinach pracy UM – w od-
rębnych zamkniętych kopertach:
a) Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu oraz 
dowód potwierdzający spełnienie warunków przetar-
gu – dokument potwierdzający stan własności działek 
dz. 409/14,  dz. 472/5, (tj. aktualny odpis z księgi wie-
czystej prowadzonej dla ww. nieruchomości lub aktu-
alny wydruk elektroniczny z Centralnej Bazy Danych 
Ksiąg Wieczystych). Pisemne zgłoszenie uczestnictwa 
w przetargu muszą złożyć wszyscy współwłaściciele 
nieruchomości. Opis koperty: zgłoszenie uczestnictwa 
w przetargu, imię, nazwisko i adres oferenta, oznacze-
nie oraz adres nieruchomości.
b) Pisemną ofertę, która powinna zawierać imię, nazwi-
sko i adres oferenta, datę sporządzenia oferty, oświad-
czenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu 
i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, oferowaną ce-
nę (wyższą od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty,
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia 
wadium. Opis koperty: oferta do przetargu, imię, na-
zwisko i adres oferenta, oznaczenie oraz adres nieru-
chomości, zapis: Nie otwierać przed dniem 15 grudnia 
2022 r. przed godziną 10.00.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w prze-
targu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej www.bip.bielsko-biala.pl oraz na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego – 13 grudnia 2022 r.
Otwarcie ofert nastąpi przy udziale oferentów 15 grud-
nia 2022 r. o godz. 10:00 w sali nr 208 (II piętro)  Urzę-
du Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5. 
Wadium należy wpłacić do 9 grudnia 2022 r. 

Wadium do przetargów wpłaca się przelewem na kon-
to: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-
-Księgowy 25 1240 4142 1111 0000 4822 9638 Pekao 
S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Potwierdzeniem wpłaty 
wadium jest wpływ pieniędzy na konto Urzędu w wyżej 
podanym terminie. Wadium zwraca się w terminie do 
3 dni od daty przetargu, a wpłacone przez uczestnika, 
który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny naby-
cia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie 
uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od za-
warcia umowy sprzedaży nieruchomości.
Zaoferowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić 
w całości przed zawarciem umowy sprzedaży nieru-
chomości. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi 
nabywca. Z dodatkowymi warunkami przetargu moż-
na zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej 
w Biurze Obsługi Interesanta (budynek przy pl. Ratu-

szowym 6, parter, stanowisko nr 6, tel. 33 4971 06) lub 
w Wydziale Nieruchomości (budynek przy pl. Ratuszo-
wym 5, II piętro, pok. 213, tel. 33 4701 24) oraz w Biu-
letynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Biel-
sku-Białej: https://bip.bielsko-biala.pl. 
Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg 
z ważnych powodów. Przetarg może zostać zamknię-
ty bez wybrania którejkolwiek z ofert.                          q

SPRZEDAŻ
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021, poz. 
1899 ze zm.) prezydent Bielska-Białej podaje do pu-
blicznej wiadomości, że 18 listopada 2022 r. na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie In-
formacji Publicznej bip.um.bielsko.pl zamieszczone zo-
stały – na okres 21 dni – wykazy nieruchomości, doty-
czące sprzedaży: 
1. sprzedaż w drodze przetargu pisemnego nieogra-
niczonego nieruchomości stanowiącej własność gmi-
ny Bielsko-Biała, ozn. jako dz. 4188/13 o pow. 261 m2, 
położonej w Bielsku-Białej przy ul. Waleriana Łuka-
sińskiego 25, obręb Lipnik, zabudowanej budynkiem 
mieszkalnym.
2. sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem 
w gruncie w drodze bezprzetargowej na rzecz najem-
ców:
• lokal mieszkalny przy ul. Andrzeja Frycza-Modrzew-
skiego 3/24 położony w Bielsku-Białej,
• lokal mieszkalny przy al. Armii Krajowej 141/19,
• lokal mieszkalny przy ul. Radosnej 1/8,
• lokal mieszkalny przy ul. Cieszyńskiej 28/17,
• lokal mieszkalny przy ul. kpt. Henryka Boryczki 11/29,
• lokal mieszkalny przy ul. Adama Mickiewicza 9/1,
• lokal mieszkalny przy ul. Towarzystwa Szkoły Ludo-
wej 16/3;
3. sprzedaż w drodze bezprzetargowej w trybie art. 
37 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy nieruchomości stanowiącej 
własność gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dział-
ka 3837/208 o pow. 273 m2, obręb Lipnik, położonej 
przy skrzyżowaniu ulic: Krakowskiej i Grabowej, 
przeznaczonej do, z przeznaczeniem na poprawę wa-
runków zagospodarowania nieruchomości przyległej, 
oznaczonej jako działka 3837/149.                                  q

DZIERŻAWA
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) prezydent Bielska-Białej po-
daje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.um.bielsko.
pl 18 listopada 2022 r. zamieszczone zostały wykazy 
nieruchomości, stanowiących własność gminy Bielsko-
-Biała, przeznaczonych do oddania dzierżawę w dro-
dze bezprzetargowej:
• cz. dz. 504/34, obręb Lipnik, na czas oznaczony tj. 3 
lata.                                                                                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
 
PreZero Bielsko-Biała S.A. (dawniej SUEZ)
w godzinach pracy tel. 459595469, 571232625
e-mail: BOK.BB@prezero.com

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 Miasta Bielska-Białej tel. 518676301
dyżury w czwartki w godz. 11.00-13.00 w siedzibie RS 
przy ul. Stanisława Stojałowskiego 32

 

Mamy pełnię sezonu grypowego.  
Dr hab. n. med. Adam Janas, kardiolog  
z Grupy American Heart of Poland, 
przestrzega przed powikłaniami 
pogrypowymi, które mogą być grożne  
dla serca.

Grypa to choroba zakaźna wywołana przez wiru-
sy. Najczęściej na grypę chorujemy w okresie jesien-
no-zimowym. Zwykle rozwija się nagle, towarzyszą jej 
objawy ze strony układu oddechowego oraz objawy 
ogólnoustrojowe, m.in. wysoka temperatura, ból gło-
wy, zmęczenie, kaszel, bóle mięśni i stawów. Wirusy 
grypy są często przez nas bagatelizowane, a niestety 
jej niewyleczone następstwa mogą być bardzo groźne, 
o czym mówi dr hab. n. med. Adam Janas, kardiolog  
z Grupy American Heart of Poland.

Grypą możemy zarazić się bezpośrednio poprzez 
kontakt z osobą chorą, ponieważ wirusy rozprzestrze-
niają się drogą kropelkową, do zarażenia może dojść 
również poprzez dotykanie przedmiotów, których uży-
wały osoby chore. Jeśli wirus ulokalizuje się w jamie 
nosowej, w gardle, w tchawicy czy w oskrzelach, za-
czyna się szybko mnożyć, uszkadzając komórki. Nie-
stety, wirusy grypy mogą także powodować zapalenie 
mięśnia sercowego.

– Co więcej, ryzyko powikłań po grypie u pacjen-
tów kardiologicznych jest o tyle poważniejsze, że mo-
że wpłynąć na zaostrzenie problemów sercowo-naczy-
niowych i obciążenie całego układu krążenia, który na 
co dzień nie pracuje już prawidłowo. Pacjenci z proble-
mami kardiologicznymi intensywniej chorują na grypę, 
a czas rekonwalescencji może być wydłużony. Powikła-
nia po grypie mogą dotknąć również osoby, które na co 
dzień nie mają problemu z sercem – wyjaśnił kardiolog.

 Objawy zapalenie mięśnia sercowego są często 
bardzo nieswoiste.

 – Nasze podejrzenia powinny wzbudzić m.in. pro-
blemy z oddychaniem, zmęczenie, osłabienie, duszno-
ści, ból w okolicy zamostkowej, który może promienio-
wać do pleców, szyi i barków, duszności, zaburzenia 
rytmu serca, utrata apetytu. Symptomy te mogą wzma-

gać się podczas poruszania się. Infekcja wirusem gry-
py może także prowokować wystąpienie różnych ro-
dzajów arytmii – dodał doktor Janas.

 Kiedy objawy grypy nie mijają mimo wdrożonego 
leczenia lub trwają dłużej niż 10-14 dni, lub jeśli dostrze-
żemy permanentne zmęczenie, senność, stany podgo-
rączkowe, przyśpieszenie akcji serca podczas minimal-
nego wysiłku, należy niezwłocznie skontaktować się 
z kardiologiem. 

– Specjalista podczas konsultacji wykona badania 
takie jak EKG, RTG klatki piersiowej, echokardiografię 
czy też na poziom markera zawałowego. Jeżeli objawy 
szybko się nasilają, a ból w klatce piersiowej jest silny, 
należy wezwać pogotowie ratunkowe. Natychmiastowa 
reakcja jest niezwykle ważna, ponieważ im wcześniej 
wykryta zostanie choroba i podjęte leczenie, tym lep-
sze rokowania i mniejsze ryzyko wystąpienia groźnych 
powikłań.

Uszkodzenie mięśnia sercowego upośledza 
czynności serca i wymaga stałego leczenia.

– Stan zapalny w sercu może spowodować nie-
odwracalne uszkodzenia w jego budowie. Proces za-
palny może prowadzić do zastąpienia miocytów przez 
tkankę łączną, czyli nastąpi zbliznowacenie. To z kolei 
będzie prowadziło do niewydolności serca – wyjaśnił 
kardiolog.

 Grypa wymaga odpoczynku, ponieważ osłabia 
cały organizm.

– Chory powinien przebywać w izolacji przez oko-
ło tydzień od wystąpienia objawów. Najważniejszy jest 
odpoczynek w łóżku, picie dużej ilości płynów, przyj-
mowanie zaleconych przez lekarza leków. Ważne, aby 
leczenie rozpocząć w ciągu dwóch dni od wystąpienia 
pierwszych symptomów choroby – wyjaśnił doktor.

Na powikłania sercowe po grypie w szczególno-
ści powinny uważać dzieci do 5. roku życia, seniorzy po 
65. roku życia, kobiety w ciąży, pacjenci kardiologicz-
ni, osoby z obniżoną wydolnością układu odpornościo-
wego, poddane immunosupresji czy zarażone wirusem 
HIV, chorujące na choroby przewlekłe takie jak: PO-
CHP, astma, choroba wieńcowa, cukrzyca i inne cho-
roby metaboliczne.                                                         q

NIEODPŁATNE MEDIACJE 
RODZINNE  
DLA MIESZKAŃCÓW B-B

Mieszkańcy Bielska-Białej i powiatu bielskie-
go w listopadzie i grudniu mogą skorzystać z nie-
odpłatnych mediacji rodzinnych organizowanych 
przez Fundację Rozwoju Miasta Bielska-Białej we 
współpracy ze Śląskim Centrum Arbitrażu i Media-
cji.

Fundacja Rozwoju Miasta Bielska-Białej ze 
Śląskim Centrum Arbitrażu i Mediacji prowadzo-
nym przez Fundację Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Śląskiego Facultas Iuridica w ramach 
projektu Fundacja dla mieszkańców Bielska-Bia-
łej oferują mieszkańcom miasta oraz powiatu biel-
skiego nieodpłatne porady pn. Mediacje rodzinne 
– sposób na zamknięcie sporu aktualnie i na przy-
szłość. Zapobieżenie sporom wielopokoleniowym.

Konsultacje z mediatorem sądowym prowa-
dzone będą w listopadzie i grudniu br.

Zapisy na indywidualne spotkania przyjmowa-
ne są od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-
14.00, pod numerem telefonu: 501855421.

Projekt prowadzony jest pod honorowym pa-
tronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jarosła-
wa Klimaszewskiego.                                             q

UWAGA NA POWIKŁANIA POGRYPOWE
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WICEMISTRZOSTWO  
DLA KULOODPORNYCH

Wisła Kraków obroniła 6 listopada na boisku przy 
ul. Młyńskiej w Bielsku-Białej mistrzostwo PZU Amp 
Futbol Ekstraklasy w sezonie 2022. Pięknie walczący 
w turnieju i podczas całej ligi TSP Kuloodporni Bielsko-
-Biała musieli zadowolić się tytułem wicelidera. O takim 
układzie zdecydował bezbramkowy remis.

Nasi chcieli oczywiście świętować mistrzostwo, 
ale do tego trzeba było wygrać, a tak się nie stało. Na 
uwagę zasługuje wspaniały, gorący doping kibiców, 
którzy – mimo zimnego dnia – zagrzewali do walki swo-
ich ulubionych zawodników.

Już w drugiej minucie meczu Kuloodporni mie-
li szansę na objęcie prowadzenia, jednak po strzale 
Łastowskiego piłka powędrowała minimalnie nad po-
przeczką. 5. minuta przyniosła kolejną okazję dla dru-
żyny z Bielska-Białej, 16. minuta to z kolei akcja Wisły 

– jednak do końca pierwszej połowy sympatycy obu 
klubów licznie zgromadzeni na trybunach nie zobaczyli 
żadnego gola, mimo dwóch obiecujących akcji Górali.

Pierwsza szansa Kuloodpornych w drugiej poło-
wie nastąpiła w 22. minucie, po podaniu Bieńkowskie-
go bliski szczęścia był Łastowski. Chwilę później piłka 
powędrowała już pod bramkę bielszczan, ale genialną 
interwencją popisał się Miśkiewicz, który obronił strzał 
Grygiela. Misiek kilkakrotnie uratował Kuloodpornych 
przed stratą bramki. W 30. minucie przeprowadzona 
została pierwsza zmiana, za Bieńkowskiego wszedł 
Dobkowski, a sześć minut później kibice oglądali zmia-
nę powrotną. W trakcie całego meczu wiślacy kradli 
czas na potęgę, raz po raz padali na murawę.

Pod koniec meczu kolejną akcję mieli Kuloodpor-
ni, ale piłki nie opanował Wrona i wylądowała ona w rę-
ce Woźniaka. W ostatniej minucie Podbeskidzie mia-
ło jeszcze szansę na strzelenie zwycięskiego gola, ale 
Woźniak po raz kolejny wykazał się fantastyczną inter-
wencją i obronił strzał zawodnika znad Białej. Zaraz po 

tej akcji sędzia zakończył spotkanie i to Wisła cieszyła 
się z Mistrzostwa Polski.

Ceremonia zakończenia turnieju miała bardzo 
wyjątkową oprawę. Były nagrody za turniej i sezon. Pu-
char wiceliderowi ligi – TSP Kuloodpornym Bielsko-Bia-
ła wręczał prezydent miasta – Jarosław Klimaszewski.

 – Atmosfera była wspaniała, wygrali najlepsi, ja 
oczywiście trzymałem kciuki za Kuloodpornych. Srebr-
ny medal to jest wielkie osiągnięcie, chociaż było bli-
sko – powiedział nagrodzony gromkimi brawami prezy-
dent Jarosław Klimaszewski. – Jutro zaczyna się no-
wy sezon, Bielsko-Biała jest otwarte dla amp fulbolu jak 
zawsze. Dziękuję wszystkim, którzy się do tego przed-
sięwzięcia przyłączyli. Pokazaliście, że potraficie grać 
w każdych warunkach. Gratuluję wszystkim, którzy bra-
li udział w tym turnieju, a przede wszystkim zwycięz-
com – chociaż z żalem, że to nie Kuloodporni – podsu-
mował z wyraźnym smutkiem w głosie prezydent.

na podstawie: www.tspodbeskidzie.pl/newsy 
ek

Mecz z Wisłą, obok: kończący karierę zawodnik Kuloodpornych Łukasz Szczyrba z wicemistrzowskim pucharem i prezydent Jarosław Klimaszewski

LIGOWYM OKIEM
PLUS LIGA – MĘŻCZYŹNI 
3 listopada,  BBTS Bielsko-Biała – Luk 
Lublin 1:3 (20:25, 23:25, 26:24, 21:25) 
6 listopada, Aluron CMC Warta Zawier-
cie – BBTS (25:18, 25:21, 25:23); 14 listo-
pada BBTS – GKS Katowice 1:3 (21:25, 
25:20, 22:25, 19:25)
tabela: 
1. Jastrzębski Węgiel (27 pkt.)
2. Asseco Resovia Rzeszów (23 pkt.)
3. Aluron CMC Warta Zawiercie (20 
pkt.)
…
16. BBTS Bielsko-Biała (2 pkt.) 

TAURON LIGA – KOBIETY 
5 listopada, BKS BOSTIK Bielsko-Biała 
– Grot Budowlani Łódź 3:0 (26:24, 25:17, 
25:15); 12 listopada, #VolleyWrocław – 
BKS BOSTIK Bielsko-Biała 2:3 (23:25, 
25:17, 25:22, 20:25, 6:15)
tabela:
1. ŁKS Commercecon Łódź (9 pkt.)
2. Developres BELLA DOLINA Rze-
szów (9 pkt.)
3. BKS BOSTIK Bielsko-Biała (6 pkt.)

FUTSAL EKSTRAKLASA 
5 listopada, Rekord Bielsko-Biała – KS 
Constract Lubawa 3:5 (1:1)
tabela: 

1. Rekord Bielsko-Biała (24 pkt.)
2. KS Constract Lubawa (22 pkt.)
3. Piast Gliwice (22 pkt.)

FORTUNA 1. LIGA
5 listopada, Apklan Resovia Rzeszów – 
Podbeskidzie Bielsko-Biała 2:2 (2:0);
12 listopada, Arka Gdynia – Podbeski-
dzie Bielsko-Biała 2:2 (2:0)
tabela: 
1. ŁKS Łódź (37 pkt)
2. Puszcza Niepołomice (34 pkt.)
3. Ruch Chorzów (32 pkt)
....... 
8. Podbeskidzie Bielsko-Biała (27 
pkt.)

2. LIGA MĘŻCZYZN PZKOSZ
5 listopada, Basket Hills Bielsko-Biała 
– MKKS Rybnik 77:73 (48:38); 12 listo-
pada, Oknoplast AZT AGH II Kraków – 
Basket Hills Bielsko-Biała 54:85 (25:43)
tabela:
1. AZS AWF Mickiewicz Romus Katowi-
ce (18 pkt.)
2. Niedźwiadki Chemart Przemyśl (18 
pkt.)
3. OPTeam Stolaro Resovia Rzeszów 
( 15 pkt.)
 ...... 
8. Dass BH Bielsko-Biała (13 pkt.)

oprac. ps
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10 listopada Liceum Ogólnokształ-
cące Katolickiego Towarzystwa Kultural-
nego wraz z Urzędem Miejskim w Biel-
sku-Białej zorganizowało Narodowe 
śpiewanie pieśni patriotycznych. Śpie-
wali uczniowie szkół średnich wspólnie 
z mieszkańcami Bielska-Białej. 

11 listopada w ramach programu 
Niepodległa do hymnu na placu przed 
Ratuszem wspólnie odśpiewano Mazu-
rek Dąbrowskiego. Wspólne śpiewanie 
poprowadził Chór Echo z Domu Kultury 
Włókniarzy. W tej symbolicznej uroczy-
stości liczny udział wzięli bielszczanie, 
obecni byli zastępcy prezydenta Adam 
Ruśniak i Przemysław Kamiński oraz 
radni Rady Miejskiej z przewodniczącą 
Dorotą Piegzik-Izydorczyk. 

Tego dnia późnym popołudniem 
Ratusz rozświetlił się na biało-czerwo-
no.

W przeddzień święta odzyskania 
niepodległości w miejscach pamięci zło-
żono hołd walczącym o wolną Polskę. 
Wieńce i kwiaty w miejscach upamięt-
nienia tych, którzy walczyli o nasz kraj, 
złożyli zastępca prezydenta Bielska-
-Białej Adam Ruśniak, przewodnicząca 

Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydor-
czyk oraz radna RM Renata Gruszka. 
Towarzyszyli im między innymi senator 
Agnieszka Gorgoń-Komor, kombatanci, 
harcerze, uczniowie oraz przedstawicie-
le służb mundurowych. 

Ponad dwieście osób pobiegło 
w tegorocznym 11. Biegu Niepodległo-
ści, rozegranym 11 listopada na stadionie 
lekkoatletycznym w Wapienicy. Zawody 
zorganizował Klub Sportowy Sprint Biel-
sko-Biała we współpracy z Bielsko-Bial-
skim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz 
Radą Osiedla Wapienica. 

W biegu przedszkolaka na 100 m 
wśród dziewcząt zwyciężyła Aurelia Tro-
cha, wśród chłopców Daniel Miler. Zwy-
cięzcy w kolejnych kategoriach to odpo-
wiednio: bieg dzieci młodszych (2013-
2015) na 100 m – Karina Kasza i Ro-
land Trocha, bieg dzieci starszych (2010-
2012) na 400 m – Małgorzata Tarędź 
i Franek Wiśniewski, bieg dla młodzieży 
(2008-2009) 800 m – Anna Bartosz i Jan 
Kurzyniec. Bieg główny na dystansie  
3 km wygrała Anna Celińska, a wśród 
panów najszybszy był Mikołaj Ciurla. 
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Uroczysty przemarsz ulicą Cieszyńską Składanie kwiatów na Cmentarzu Wojska Polskiego

Przedszkolaki biegną dla Niepodległej, fot. KS Sprint

Składanie kwiatów w miejscach pamięci 10 listopada

Narodowe śpiewanie pieśni patriotycznych Niepodległa do hymnu


