
UCHWAŁA NR XIX/417/2020 
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 

z dnia 26 maja 2020 r. 

w sprawie utworzenia w Kaniowie stałej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 

Na podstawie § 16 ust.1 Regulaminu Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, stanowiącego załącznik 
nr 1 do Statutu Miasta Bielska-Białej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. poz. 6556), 

Rada Miejska 
p o s t a n a w i a: 

§ 1. Przyjąć apel skierowany do: 

1) Prezesa Rady Ministrów – Pana Mateusza Morawieckiego, 

2) Ministra Zdrowia – Pana Łukasza Szumowskiego, 

3) wszystkich parlamentarzystów z okręgu wyborczego nr: 

᠆ 27 do Sejmu RP, 

᠆ 78 i 79 do Senatu RP, 

4) Wojewody Śląskiego – Pana Jarosława Wieczorka, 

wyrażony w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wyrazić tym samym pełne poparcie dla dążeń Prezydenta Bielska-Białej oraz Starosty Powiatu 
Bielskiego zmierzających do utworzenia stałej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na lotnisku 
w Kaniowie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 

Janusz Okrzesik 
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Załącznik do uchwały Nr XIX/417/2020 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

z dnia 26 maja 2020 r. 

Apel popierający utworzenie stałej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 
na lotnisku w Kaniowie 

W związku z podjętymi przez włodarzy miasta Bielska-Białej oraz powiatu bielskiego inicjatywami 
zasadnym jest przedstawienie stanowiska w tak ważnej sprawie przez organ uchwałodawczy. Bezpieczeństwo 
i zdrowie naszych mieszkańców są dla nas absolutnym priorytetem. Dlatego też uważamy, że stała obecność 
śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na lotnisku w Kaniowie jest niezbędnym elementem poprawy 
bezpieczeństwa nie tylko mieszkańców Bielska-Białej oraz sąsiednich powiatów, ale także ogromnej liczby 
turystów odwiedzających nasz region. Szczególnie wielu przyjezdnych kieruje się na niedawno powstałe 
i wciąż rozbudowywane górskie trasy rowerowe "Enduro Trails" w Bielsku-Białej. Z kolei Wisła i Szczyrk to 
miejscowości, które zimą są jednymi z najbardziej obleganych stacji narciarskich, a w lecie stają się celem 
górskich wędrowców i paralotniarzy. 

Dawniej w naszej okolicy stacjonowały nawet dwa śmigłowce ówczesnego Zespołu Lotnictwa Sanitarnego 
(poprzednika LPR) - w Szczyrku i Korbielowie. Dzięki temu czas dotarcia do osoby zagrożonej utratą życia lub 
zdrowia wynosił ok. 5 minut. Lot śmigłowca z Gliwic lub Krakowa, gdzie znajdują się najbliższe bazy LPR 
trwa kilka razy dłużej. O przywrócenie LPR od lat zabiega także kierownictwo Grupy Beskidzkiej GOPR, 
które wskazuje, że baza w Kaniowie daje pilotowi możliwość kilku nalotów za jednym razem, a to bardzo 
ważne przy konieczności ewakuacji z gór większej liczby ciężko rannych osób. 

Od kilku miesięcy śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego tymczasowo stacjonuje na lotnisku 
w Kaniowie. Będzie to jednak trwało tylko do czasu zakończenia budowy nowej bazy LPR na katowickim 
Muchowcu, która ma zastąpić dotychczasową gliwicką. Mając na uwadze powyższe, Rada Miejska wyraża 
głęboką nadzieję, że śmigłowiec LPR będzie już na stałe stacjonował w Kaniowie, skutecznie pomagając 
w ratowaniu ludzkich istnień w bardzo zróżnicowanym i trudnym beskidzkim terenie.
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