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Kolejne pary małżeńskie świętujące jubileusze wspólnego pożycia
odebrały w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bielsku-Białej gratulacje, życzenia oraz Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP. 4 marca życzenia i medale z okazji 50-lecia potrzymali Grażyna i Ludwik Dadokowie. 60. rocznicę wspólnego życia tego dnia obchodzili Emilia i Józef Goldowie, Jadwiga i Kazimierz Majowie, Maria i Zbigniew Molowie, Maria i Józef Nowakowie, Alfreda i Zbigniew Paplowie,
Krystyna i Stanisław Podgórcowie, Weronika i Czesław Wrzołowie.
Urząd Stanu Cywilnego w Bielsku-Białej przypomina, że pary zamieszkałe na terenie Bielska-Białej i obchodzące 50. rocznicę ślubu
w pierwszym półroczu 2021 r. mogą zgłaszać ten fakt do USC. Jubileusz można zgłosić osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 33 4701213 i 33
4701211. Zgłoszenie jubileuszu umożliwi wszczęcie procedury zmierzającej do nadania Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
JacK

więcej miejsc
dla chorych na covid-19

Dodatkowe miejsca dla chorych na Covid-19 uruchomiły bielskie
szpitale. W Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim przy ul.
Wyspiańskiego przed końcem tygodnia będzie 50 łóżek dla pacjentów
z koronawirusem. Na zakaźne przekształcono wszystkie oddziały oprócz
chirurgii i ginekologii z położnictwem.
Szpital Wojewódzki od 20 marca dysponuje w sumie 131 łóżkami dla
chorych na Covid-19. Na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej przygotowano 17 miejsc, w pozostałej części przyjmowani są pacjenci z urazam. Oddział Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej dostosowany został wyłącznie do hospitalizacji chorych na Covid-19. Na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii szpitala jest 13 miejsc dla pacjentów, którzy
ciężko przechodzą Covid-19 i wymagają respiratoterapii. Wzrost zakażeń
sprawił, że oddział cały czas ma 100-procentowe obłożenie.
r

Tym razem zielony
maluch na nakrętki

W Straconce na parkingu naprzeciwko kościoła stanął kolejny, trzeci
już metalowy pojemnik na nakrętki w kształcie Malucha, czyli popularnego
Fiata 126p. Tym razem jest koloru zielonego.
– Jako rada osiedla zwróciliśmy się z prośbą do pana prezydenta,
aby taki Maluch został ustawiony w naszej dzielnicy i prezydent się do tego przychylił. Wielkie podziękowania za to – mówiła przewodnicząca Rady Osiedla Straconka Józefa Wawak. – Mieszkańcy Straconki na co dzień
są proekologiczni, mamy też następne ekologiczne pomysły dla naszej
dzielnicy. Niedługo ujawnimy je mieszkańcom – dodała.
Idea ustawiania pojemników na nakrętki koncentruje się nie tylko wokół ekologii, ale też pomocy innym. Każdemu maluchowi jest przyporządkowane stowarzyszenie, które odbiera nakrętki, a dochód z nich przeznacza na własne cele. Akurat nakrętki z malucha w Straconce będzie odbierać Fundacja Pomaluj nasz świat pomagająca dzieciom, młodzieży i innym osobom – niepełnosprawnym, chorym, ubogim i osieroconym. ek

Bohdan będzie rósł
w Bielsku-Białej

19 marca, przed koncertem w Bielskim Centrum Kultury, muzycy zespołu Organek przekazali prezydentowi Bielska-Białej Jarosławowi Klimaszewskiemu migdałowca. Tradycją tegorocznej trasy koncertowej Organek w nowym świecie jest to, że zespół w każdym z odwiedzonych miast
sadzi drzewo.
– Drzewo to symbol nadziei, odrodzenia, szczęścia i wiary, że będzie
lepiej, a w tych fatalnych czasach jest nam to bardzo potrzebne – mówi lider zespołu Tomasz Organek. – Porozumiewamy się z lokalnymi władzami i we wskazanym przez nie miejscu sadzimy roślinę – dodaje muzyk.
Prezydent Jarosław Klimaszewski podziękował za drzewko, pogratulował wspaniałego pomysłu i obiecał, że gdy warunki już będą sprzyjały,
migdałowiec zostanie posadzony i otoczony odpowiednią opieką.
Drzewko będzie rosło w Parku Słowackiego tuż obok Bielskiego
Centrum Kultury i będzie nosiło imię Bohdan – na cześć wywodzącego
się z Bielska-Białej Bohdana Smolenia.
ps

Świąteczny rozkład
jazdy autobusów
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej informuje, że
w dniach od 3 do 5 kwietnia 2021 r. obowiązywał będzie specjalny, świąteczny
rozkład jazdy autobusów MZK.
3 kwietnia (Wielka Sobota) – autobusy będą kursować zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym w niedziele.
Ostatnie autobusy odjadą z początkowych przystanków najpóźniej o godz.
18:00.
Na linii nocnej N1 z 2 na 3 kwietnia
kursy poranne realizowane będą zgodnie z niedzielnym rozkładem jazdy, natomiast z 3 na 4 kwietnia linia nocna N1
nie będzie kursować.
4 kwietnia (Wielkanoc) – autobusy będą kursować zgodnie ze świątecznym rozkładem jazdy począwszy
od godz. 9:45. Ostatnie autobusy odjadą
z początkowych przystanków najpóźniej
o godz. 18:00.
Linia nocna N1 z 4 na 5 kwietnia
nie będzie kursować.
5 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny) – autobusy będą kursować
zgodnie ze świątecznym rozkładem jazdy począwszy od godz. 9:45. Ostatnie
autobusy odjadą z początkowych przystanków najpóźniej o godz. 18:00.
Linia nocna N1 z 5 na 6 kwietnia
wykona wyłącznie poranne kursy, tj.
o godz. 4:00 z zajezdni MZK oraz 4:30
z Wapienicy.
oprac. JacK

komunikat
W związku z rosnącą liczbą
przypadków zachorowań na Covid-19 wśród pracowników Urzędu
Miejskiego w Bielsku-Białej, w niektórych wydziałach mogą wystąpić
trudności z obsługą mieszkańców.
Urząd Miejski apeluje, aby wszelkie możliwe sprawy załatwiać za
pośrednictwem internetu bądź telefonicznie i do minimum ograniczyć wizyty w samym urzędzie.
Wszystkie osoby, które z różnych przyczyn muszą osobiście
stawić się w urzędzie, proszone
są o bezwzględne przestrzeganie
wytycznych sanitarnych oraz stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy Straży Miejskiej.
Przepraszamy ze wszystkie
niedogodności.
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KSiążka kucharska na rocznicę
Unikatowa książka kucharska z tradycyjnymi przepisami na różnorodne dania z naszego regionu – to kolejny pomysł na uczczenie
przypadającej w tym roku 70. rocznicy połączenia Bielska i Białej. Do wspólnego tworzenia publikacji prezydent miasta i Wydział Polityki
Społecznej Urzędu Miejskiego zapraszają seniorów.
W książce znajdą się tradycyjne, związane z naszym regionem przepisy na przystawki,
zupy i dodatki, dania główne, ciasta i inne desery, nalewki i napoje. Pomysłodawcom miejskiej
książki kucharskiej zależy na przepisach, które
od lat goszczą na stołach mieszkańców Bielska-Białej, wpisujących się w wielokulturową
tradycję kulinarną regionu i historycznie powiązanych z obydwoma miastami.
W krótkim opisie przepisu należy wpisać, skąd pochodzi danie, jaka jest jego historia
i w jaki sposób jest ono związane z Bielskiem
lub Białą, a także jak znalazło się w rodzinie
nadsyłającego.
Przepis musi zawierać opis i gramaturę składników oraz sposób wykonania dania,
a także zdjęcia (najwyżej trzy).
Konkurs jest skierowany do mieszkańców
miasta powyżej 60. roku życia. Zgłosić można
jeden przepis w dowolnie wybranej kategorii:
– przystawki (hors d'oeuvres) i zakąski –
kategoria obejmuje wszystkie dania, które mogą być serwowane przed daniem głównym, zarówno w ciepłej, jak i zimnej formie, oraz dania
serwowane przy okazji spożywania różnorodnych trunków;
– zupy i dodatki – kategoria obejmuje
wszystkie rodzaje zup wraz z towarzyszącymi
im dodatkami, takimi jak kluski, kluseczki, makarony, drobne pierożki, paszteciki i wiele innych
zgodnie z tradycyjnymi przepisami;
– dania główne – kategoria obejmuje dania mięsne, bezmięsne oraz rybne wraz z dodatkami, surówkami i sałatkami obiadowymi;
– ciasta i inne desery – kategoria obejmuje różnorodne słodkości, które mogą być serwo-

wane jako zwieńczenie dania głównego oraz jako słodki dodatek do kawy lub herbaty;
– nalewki i inne napoje – kategoria obejmuje różnorodne napoje o charakterze zdrowotnym, napary, nalewki, herbatki a także inne przygotowywane dla przyjemności takie jak
poncze, kompoty czy lemoniady.
Nadesłane przepisy oceni komisja, w której zasiądą: zastępca prezydenta Bielska-Białej Adam Ruśniak, naczelnik Wydziału Polityki
Społecznej UM Ewa Swatek, naczelnik Wydziału Kultury i Promocji UM Przemysław Smyczek,
dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych
i Handlowych Jolanta Wikło oraz pomysłodawczyni projektu Kulinarne tradycje Bielska-Białej
w Budżecie Obywatelskim Bielska-Białej 2019
roku Agnieszka Ściera-Pytel i Krzysztof Hankus
z Karczmy Rogata.
Gremium wybierze 70 najlepszych przepisów, które zostaną opublikowane w książce kucharskiej. Pozostałe przepisy mogą zostać opublikowane na stronie www.seniorzybielsko.pl.
Na przepisy Wydział Polityki Społecznej
UM czeka do 9 kwietnia br. Należy je złożyć na
formularzu w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem autora z dopiskiem Konkurs
na przepis do książki kucharskiej w skrzynce korespondencyjnej wystawionej przed budynkiem
Urzędu Miejskiego przy placu Ratuszowym
6 lub nadać pocztą na adres: Wydział Polityki
Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej,
pl. Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała. Pytania:
tel. 33 4971492 e-mail seniorzy@um.bielsko.pl.
Formularz zgłoszeniowy do konkursu i regulamin można pobrać ze strony internetowej www.
seniorzybielsko.pl.
oprac. ek

Drodzy Bielszczanie!
Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy Wam szczere i serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności.
Niech w ten wyjątkowy czas zmartwychwstanie w nas nadzieja, odrodzi się wiara i zapłonie miłość.
Niech Wielkanoc stanie się okazją do pojednania, umocnienia wzajemnych relacji i duchowej odnowy.
Wykorzystajcie tę niepowtarzalną okazję do bycia z najbliższymi i czerpcie z tych wspólnych chwil
jak najwięcej sił i optymizmu do zmagania się z trudami codzienności.
Spokojnych Świąt!      
Przewodniczący
Rady Miejskiej Bielska-Białej
Janusz Okrzesik

Prezydent
Bielska-Białej
Jarosław Klimaszewski
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Radni dołożyli do studium
O przekazaniu Bielsku-Białej 750.000 zł na współfinansowanie opracowania studium planistyczno-prognostycznego rewitalizacji linii kolejowej
nr 190 na odcinku Bielsko-Biała – Skoczów zdecydowali w połowie marca radni Sejmiku Województwa Śląskiego.
Chodzi o projekt pod dokładną nazwą Rewitalizacja linii kolejowej nr 190
na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków) realizowany w ramach II etapu naboru do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+.
Przyznana przez radnych kwota
stanowi około 50 procent szacowanego kosztu sporządzenia wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla
projektu i przekazana zostanie zamawiającemu w postępowaniu przetargowym – czyli Stowarzyszeniu Aglomera-

cja Beskidzka, które jest wnioskodawcą
i liderem projektu.
Aktualnie oferty złożone w postępowaniu poddawane są weryfikacji. Planowany termin zawarcia umowy z wykonawcą to kwiecień br.
Projekt Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka dotyczący przywrócenia linii kolejowej w kierunku Cieszyna – złożony
do programu uzupełnienia lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej – Kolej+ do 2028 roku – uzyskał w listopadzie ub.r. pozytywną ocenę formalną
i został zakwalifikowany do drugiego
etapu naboru.

Pasażerski ruch kolejowy na odcinku Bielsko-Biała – Skoczów wygaszono w 2009 roku. Kilkuletnie starania
przedstawicieli samorządów ziemi bielskiej oraz cieszyńskiej wraz z partnerami społecznymi – w ramach Komisji do
spraw Transportu Kolejowego Śląska
Cieszyńskiego – oraz współdziałanie
z samorządem województwa śląskiego przyniosły efekt w postaci trwającej
obecnie rewitalizacji dwóch z trzech odcinków linii kolejowej nr 190, w ramach
zadania pod nazwą Rewitalizacja linii
kolejowej nr 694/157/190/191 Bronów
– Bieniowiec – Skoczów – Goleszów –
Cieszyn/Wisła Głębce. Zadanie to jest
dofinansowane z funduszy Unii Europej-

skiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020.
Na modernizację czeka jeszcze
ostatni, kluczowy odcinek linii nr 190
o długości 22 km – od Skoczowa do
Bielska-Białej – tak aby możliwe było właściwe skomunikowanie tej części
subregionu południowego województwa
śląskiego, zamieszkałej przez ponad
ćwierć miliona mieszkańców.
Na podstawie materiałów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu
Południowego Województwa Śląskiego
Aglomeracja Beskidzka.
oprac. ek

Nowe stacje ładowania elektryków
Wkrótce w Bielsku-Białej powstaną stacje ładowania samochodów elektrycznych. Podczas sesji 18 marca Rada Miejska przyjęła uchwałę
dotyczącą Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie gminy Bielsko-Biała. Do końca 2022 roku powstanie 41 stacji dla
elektryków – każda z dwoma punktami ładowania.
– Jako gmina o liczbie ludności powyżej 150 tys.
mamy – zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych – obowiązek zadbania o pojawienie się na terenie gminy 100 ogólnodostępnych punktów ładowania. Inwentaryzacja z początku 2021 roku
wykazała, że 18 takich punktów już funkcjonuje od kilku lat, a znajdują się one m.in. na parkingach podziemnych centrów handlowych Gemini Park i Galeria Sfera, przy hotelach Dębowiec i Wróblówka oraz na terenie należącym do dealerów marek samochodów, którzy posiadają w swojej ofercie modele elektryczne – informował podczas sesji RM zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego
Piotr Sołtysek.
Kolejne stacje ładowania samochodów elektrycznych powstaną głównie na parkingach miejskich w pobliżu budynków administracji publicznej, obiektów kultu religijnego, budynków opieki zdrowotnej, placówek
oświatowych, obiektów sportu i rekreacji, dworca kolejowego, a także sklepów spożywczych i obiektów gastronomicznych.
Do 30 września 2021 r. mają powstać 22 stacje
ładowania w następujących miejscach:
parking przy dworcu PKP przy ul. Warszawskiej,
parking przy Stadionie Miejskim przy ul. Tadeusza Rychlińskiego – 2 stacje,
parking przy Urzędzie Miejskim przy pl. Ratuszowym,
parking przy ul. Romana Dmowskiego,
parking na pl. Wolności,
parking przy Stadionie Lekkoatletycznym Sprint przy ul.
Jaworzańskiej,
parking przy Pływalni Start i Szkole Mistrzostwa Spor-

towego Rekord przy ul. Startowej,
parking przy basenie Troclik przy ul. Kowalskiej,
tereny rekreacyjne Błonia przy ul. Czołgistów,
parking przy Akademii Techniczno-Humanistycznej
przy ul. Czołgistów,
parking przy Ciachomanii przy ul. Górskiej,
parking przy kiosku Lotto przy ul. Kącik,
parking przy placu Marcina Lutra obok ul. Władysława
Orkana,
parking naprzeciw sklepu PSS Społem Jurand przy ul.
Władysława Broniewskiego – 2 stacje,
parking przy TAURON Polska Energia przy ul. Filarowej,
parking przy Szkole Podstawowej nr 13 przy ul. Skowronków,
parking przy Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Karbowej – 2 stacje,
parking przy skrzyżowaniu ulic Marii Konopnickiej
i Emilii Plater,
parking przy Galerii Sfera I przy ul. Michała Grażyńskiego.
Do 30 czerwca 2022 r. planowane jest stworzenie kolejnych 10 stacji ładowania elektryków.
Ich lokalizacje to:
parking przy Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach – placówce w Bielsku-Białej przy ul. Adama
Asnyka,
parking na pl. św. Mikołaja,
parking przy Bielskim Centrum Kultury przy ul. Juliusza
Słowackiego,
parking przy Bulwarach Straceńskich – przy ul. Górskiej 2,

parking przy Manufakturze Grossa przy ul. 11 Listopada,
parking przy ul. Jutrzenki,
parking przy ul. s. Małgorzaty Szewczyk,
parking przy ul. św. Andrzeja Boboli,
parking przy ul. Karola Krausa,
parking przy cmentarzu w Białej przy ul. Dawnej.
Do 31 grudnia 2022 r. powstanie 9 stacji ładowania w takich miejscach, jak:
parking przy Grępielni przy ul. Tadeusza Rejtana,
parking przy ul. Karbowej,
parking przy skrzyżowaniu ulic Żywieckiej z Przędzalniczą,
parking przy ul. Zniczowej,
parking przy stacji paliw BP przy ul. gen. Józefa Kustronia,
parking przy placu Niemczyka przy ul. Czereśniowej,
parking przy ul. Wandy,
parking przy ul. Bukietowej,
parking przy ul. Sukienniczej.
Plan tworzenia stacji ładowania jest ambitny, ale
też potrzeby rosną. W Bielsku-Białej stale zwiększa
się liczba rejestrowanych samochodów elektrycznych.
Obecnie po ulicach miasta porusza się 117 elektryków,
w samym 2020 roku zarejestrowano aż 58 takich pojazdów. Od sierpnia ubiegłego roku we flocie samochodów służbowych Urzędu Miejskiego jeździ elektryczne
BMW i3, które ma m.in. promować wśród mieszkańców ten przyjazny dla środowiska i dla portfela środek
transportu. Elektryk został użyczony urzędnikom przez
lokalnego dealera BMW Sikora na rok – do wyjazdów
służbowych.
JacK
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Pakiet kontrolny w rękach miasta
Miasto Bielsko-Biała może wykonywać prawo
głosu ze wszystkich posiadanych akcji spółki
Aqua S.A., które stanowią pakiet kontrolny
spółki – zdecydował 10 marca br. Sąd
Okręgowy w Katowicach.
XIII Wydział Gospodarczy Sądu Okręgowego w Katowicach postanowieniem wydanym 10 marca 2021 r. uchylił swoje wcześniejsze postanowienie
o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia spółki Veolia
Voda (Sofia) B.V. Veolia, która jest mniejszościowym
akcjonariuszem Aquy (posiada 4.309,402 głosy, które
stanowią 33,18 proc. ogólnej liczby głosów), domagała
się ustalenia, że gmina Bielsko-Biała utraciła i nie może
wykonywać prawa głosu z 6.631.553 akcji spółki Aqua
S.A. Sąd oddalił również wniosek o zabezpieczenie tego roszczenia złożony przez Veolię 14 stycznia br.
– Oznacza to, że Sąd Okręgowy w Katowicach
przyznał rację argumentom podniesionym przez miasto Bielsko-Biała oraz samą spółkę Aqua S.A. w zażaleniach, zaś forsowane
przez Veolię tezy uznane
zostały za niewiarygodne. Potwierdzono w ten
sposób, że Bielsko-Biała
może wykonywać prawo
głosu ze wszystkich posiadanych akcji Aquy, które stanowią pakiet kontrolny spółki, co ma istotne
znaczenie dla setek tysięcy mieszkańców Bielska-Białej oraz licznych
gmin okalających miasto
– mówi prezydent Jarosław Klimaszewski.

Orzeczenie z 10 marca ma niebagatelne znaczenie dla oceny prawdziwości oświadczeń rozpowszechnianych przez Veolię. Wcześniejsze postanowienie
w tej sprawie wydane zostało wyłącznie na podstawie twierdzeń i informacji zaprezentowanych przed sądem przez Veolię. Miasto Bielsko-Biała nie miało wiedzy o złożeniu przez Veolię 14 stycznia 2021 r. wniosku
o zabezpieczenie, nie mogło więc przedstawić wówczas swoich racji.
Wniesione przez miasto oraz spółkę Aqua S.A.
zażalenia zawierały obszerną argumentację wskazującą jednoznacznie, że nie zaistniały żadne okoliczności czy zdarzenia, które uzasadniałyby zakazanie miastu Bielsko-Biała wykonywania prawa głosu z pakietu
kontrolnego akcji Aquy. Po zapoznaniu się z tymi stanowiskami Sąd Okręgowy w Katowicach uznał tezy
stawiane przez Veolię za nieuzasadnione i postanowił niezwłocznie uchylić swoją wcześniejszą decyzję.
Rozstrzygnięcie to kładzie się cieniem na wszystkich
oświadczeniach Veolii dotyczących spółki Aqua S.A.,

w ratuszowym budynku powstaje atrium
Na wewnętrznym dziedzińcu budynku Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy placu Ratuszowym 6 trwają prace nad stworzeniem atrium. Powstająca
tam przestrzeń ma ułatwić oczekiwanie
osobom załatwiającym sprawy w Wydziale Komunikacji UM.
Jednym z najbardziej obleganych
wydziałów w bielskim Urzędzie Miejskim
jest Wydział Komunikacji. To tam można załatwić wszystkie formalności związane z prawem jazdy, rejestracją pojazdów, wymianą tablic rejestracyjnych
itp. Obecnie osoby oczekujące na załatwienie sprawy muszą stać praktycznie w holu, który jest równocześnie korytarzem klatki schodowej, co jest mało
komfortowe. Teraz to się zmieni.
Od kilku tygodni trwa zagospodarowywanie części dziedzińca budynku

przy pl. Ratuszowym 6. Atrium stanowić będzie tzw. aneks istniejącego holu,
umożliwiający swobodne i bezpieczne
gromadzenie się klientów oczekujących
na przyjęcie w Wydziale Komunikacji
UM. Utworzenie poczekalni pozwoli wyprowadzić z sali obsługi klientów osoby
oczekujące do punktu informacji, pobierające bilet uprawniający do obsługi oraz
czekające na swoją kolej przyjęcia. Do
poczekalni przeniesiony zostanie punkt/
stanowisko informacji oraz biletomat.
Nowo utworzona przestrzeń zamknięta zostanie szklanym zadaszeniem. Miasto zleciło realizację poczekalni firmie EHN S.A. ze Studzienic. Pierwotnie zakładano realizację tego przedsięwzięcia do początku marca br., jednak ze względu na różne okoliczności,
przede wszystkim związane z pandemią

które w ostatnim czasie były rozgłaszane przez tego
holenderskiego inwestora.
– Postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach jest niezmiernie ważne dla Bielska-Białej oraz
wszystkich mieszkańców, którzy korzystają z usług
spółki Aqua w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Podjęta przez Veolię próba destabilizacji sytuacji wewnętrznej w tej spółce nie powiodła
się, zaś miasto Bielsko-Biała, korzystając z pełni przysługujących mu praw, nadal będzie mogło dbać o to,
by podstawowa działalność spółki Aqua S.A. prowadzona była bez zakłóceń – zapewnia prezydent Bielska-Białej.
Orzeczenie sądu z 10 marca z pewnością nie
kończy sporu korporacyjnego wywołanego przez Veolię oraz wymierzonego przeciwko miastu i spółce
Aqua. Dowodzi ono jednak, że formułowane przez holenderskiego inwestora twierdzenia o rzekomych nieprawidłowościach czy sankcjach korporacyjnych, mających w konsekwencji obciążać Bielsko-Białą, zostały
ocenione przez sąd jako nieprawdopodobne.
– Uchylenie wcześniejszego postanowienia z 3
lutego 2021 r. przez Sąd Okręgowy w Katowicach
wskazuje, że argumenty przedstawione przez miasto
Bielsko-Biała w ramach wniesionego zażalenia zostały uznane za oczywiście uzasadniające zmianę pierwotnego rozstrzygnięcia. Sądy bardzo rzadko stosują
tę instytucję, gdyż jest ona zarezerwowana dla sytuacji, w których wadliwość wcześniejszego orzeczenia
– w świetle całości zebranego materiału – jest jaskrawa. Miastu udało się przekonać sąd do konieczności
niezwłocznego dokonania autokorekty, co z pewnością
wpływa pozytywnie na stabilność sytuacji w spółce
Aqua – mówi Karol Szymański, członek zarządu Kancelarii RKKW, która reprezentuje Bielsko-Białą w sporze z Veolią.
r

w kraju, termin wydłużono do 28 czerwca 2021 r. Umowa obejmuje wykonanie
projektu, uzyskanie wszystkich pozwoleń i realizację robót wraz z uzyskaniem
pozwolenia na użytkowanie.
Powierzchnia zabudowy atrium to
około 50 m2, zostanie tam utworzone

stanowisko obsługi interesanta połączone przejściem z pozostałą częścią wydziału. Dach atrium będzie w centralnej
części szklany, pomieszczenie zostanie
wyposażone w wymagane instalacje,
w tym w system kolejkowy do obsługi
klientów.
JacK
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Będą miejsca wypoczynku
Do zagospodarowania terenu ujścia potoku Straconka do rzeki Białej przy ul. gen. Stanisława Maczka przymierza się wykonawca inwestycji.
W najbliższym czasie gotowy będzie projekt zagospodarowania. Na razie teren pod inwestycję został oczyszczony.
Jak informuje Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej,
nadzorujący prace, wykonawca wyciął
roślinność inwazyjną oraz drzewa i krzewy niewymagające zgody na wycinkę.
Teren został też oczyszczony ze śmieci.
Po akceptacji projektu, przy ujściu potoku Straconka do rzeki Białej ruszą prace budowlane. Wszystko ma być gotowe do końca roku. Przedsięwzięcie jest
wykonane w formule projektuj-buduj, co
znacznie przyspiesza oddanie inwestycji do użytku.
Powstaną miejsca wypoczynku
i ścieżki edukacyjne. Na drzewach zawisną budki dla ptaków, pojawią się też
hotele dla owadów. Projekt przewiduje
uporządkowanie zieleni – gatunki inwazyjne zostaną zastąpione przez rodzime. Znajdzie się też miejsce na publiczną toaletę oraz kładkę nad potokiem.
W przyszłości zagospodarowane
ujście potoku będzie jednym z elementów dużego terenu nad rzeką Białą, razem z Parkiem Strzygowskiego, który
czeka na nową koncepcję rewitalizacji,
i Zieloną Plażą Miejską – efektem głosów mieszkańców w ramach Budżetu
Obywatelskiego.

Druga lokalizacja, w której prace
prowadzi ten sam wykonawca, to teren
nad rzeką Białą w pobliżu mostu druha Piekiełki. Tu również odbyły się porządki. Wzdłuż rzeki – od granicy gminy
Wilkowice do mostu – powstanie ogród
społeczny z drzewami owocowymi, miejsca rekreacyjne oraz publiczna toaleta.
Zagospodarowanie ujścia potoku
Straconka i terenu, o którym mowa powyżej, to tylko dwa zadania z dużego
projektu obejmującego kilkanaście takich miejsc pn. Rewitalizacja miejskich
systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej
w mieście Bielsko-Biała.
Przedsięwzięcie jest podzielone
na dwa etapy. Oba są dofinansowane
z Unii Europejskiej. Wartość pierwszego etapu to ponad 15,6 mln zł, z czego ponad 12,2 mln zł to pieniądze unijne w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020, Działanie 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej, Poddzia-

łanie 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy. Drugi
etap będzie kosztował ponad 13,2 mln
zł, a dofinansowanie w tym przypadku
wynosi ponad 9,5 mln zł.
Do 2022 roku w ramach projektu
w Bielsku-Białej powstanie m.in. Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Gro-

towej, rewitalizacji doczeka się Las Cygański, zagospodarowany zostanie plac
przy Szkole Podstawowej nr 25 przy ul.
Pocztowej, odbędzie się rewitalizacja
Lasku Bathelta, powstanie infrastruktura
na wzgórzu Trzy Lipki i za małym stadionem w Wapienicy.
Emilia Klejmont

Przejście podziemne już otwarte
17 marca zostało oddane do użytku nowe przejście pod ulicą Cieszyńską w centrum Wapienicy. Przejście wyposażone jest w pochylnie dla
osób niepełnosprawnych i z wózkami. Zapewnia bezpieczne poruszanie się w centrum tej dzielnicy.
W ramach gospodarskiej wizyty
prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski i zastępca prezydenta Przemysław Kamiński wizytowali postęp
robót na rozbudowywanej ulicy Cieszyńskiej. Szczególne zainteresowanie wzbudziło nowo oddane do użytku
przejście podziemne dla pieszych w rejonie Domu Kultury w Wapienicy.
– To przejście jest symbolem, że
inwestycja powoli zbliża się ku końcowi. Jak każda wielka inwestycja, powoduje ona niedogodności, szczególnie
dla okolicznych mieszkańców. Teraz
zwłaszcza dzieci i młodzież będą mogły bezpiecznie poruszać się w tym rejonie, gdzie funkcjonuje szkoła i dom
kultury. W czerwcu rozbudowana droga powinna być już oddana do użytku
– mówił prezydent Jarosław Klimaszewski. – Ważne jest to, że oddane do użyt-

ku przejście dla pieszych jest nowoczesnym obiektem, bezpiecznym i dostępnym dla osób niepełnosprawnych. Jest

tutaj synchronizowany ruch pieszych
z rowerowym, co mnie osobiście bardzo
cieszy – dodał prezydent.

Prezydenci J. Klimaszewski i P. Kamiński wizytują nowe przejście

MZD przyjęło zasadę, aby tam,
gdzie to jest możliwe, poszczególne wykonane już elementy układu drogowego wprowadzać do użytku. Tak też stało
się w przypadku nowego przejścia podziemnego w Wapienicy. Było to możliwe, ponieważ w tym miejscu drogowcy
wykonali już na całości drogi warstwę
wiążącą, a na części jest już położona
ostatnia warstwa ścieralna. Dlatego obie
jezdnie zostaną oddane do użytku dla
kierowców i ruch będzie się odbywał po
właściwych jezdniach przy zwężeniu do
jednego pasa.
Od 17 marca piesi mogą się także
poruszać po nowych chodnikach wzdłuż
ul. Cieszyńskiej.
W związku z otwarciem przejścia
podziemnego w Wapienicy zlikwidowane zostaną dwa przejścia tymczasowe.
ciąg dalszy na str. 8

ms.bielsko-biala.pl

7

W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/ NR 6/474 26.03.2021

miasto

nowy plac wojska polskiego
Prace projektowe, które w efekcie zmienią charakter i wygląd placu Wojska Polskiego oraz prowadzącej do niego ulicy Cyniarskiej, postępują.
Wygląd i charakter tej przestrzeni, której większość obecnie zajmują parkujące samochody, zupełnie się zmieni. Będzie dużo drzew, fontanna,
miejsca do odpoczynku i rekreacji.
– Do współpracy przy tworzeniu koncepcji tego terenu Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zaprosił nie tylko architektów i urbanistów, ale także służby, które w przyszłości będą tu dbały o bezpieczeństwo oraz organizowały
pokazy, koncerty i inne wydarzenia. Przyjazna i atrakcyjna
przestrzeń publiczna ma zachęcać do wypoczynku i wspólnego uczestnictwa w kulturalnym i edukacyjnym życiu miasta. Całość ma jednak nawiązywać do historycznego charakteru tej części Bielska-Białej – informuje dyrektor MZD
Wojciech Waluś.
Plac Wojska Polskiego podzielono na trzy strefy:
Pierwsza to obszar wzdłuż wschodniej i zachodniej
pierzei placu. Powstaną tu dwa pasy o szerokości 10 metrów, w których zostaną posadzone drzewa. Elewacje budynków również ozdobią nasadzenia roślin pnących (będzie je podtrzymywała niezależna konstrukcja). Między
frontami budynków a pasem drzew pojawią się chodniki dla
pieszych, wzdłuż których będą mogły powstawać ogródki
letnie.
W drugiej strefie – bliżej centrum placu – powstanie
pas szerokości 4 metrów, tworzący drogę pożarową do kamienic. Sąsiednią przestrzeń wypełni niska, płożąca zieleń
otoczona płotkiem i elementami małej architektury.
Strefa trzecia to centralna część placu z dekoracyjną
fontanną, elektronicznym fortepianem i stylizowanym zegarem. W posadzce zostanie zamocowana tablica informująca o historycznym położeniu ratusza, wagi miejskiej i pompy wodnej. Po północnej stronie placu pojawią się także nowe drzewa. Ta strefa to przestrzeń wielofunkcyjna przeznaczona do organizacji wydarzeń okolicznościowych, koncertów czy jarmarków, z możliwością okazjonalnej instalacji
sceny wraz z koniecznymi urządzeniami (reżyserka, podłączenia do sieci elektrycznej).
– Inwestycji będzie towarzyszyć także przebudowa
ulicy Cyniarskiej, wzdłuż której powstanie parking. Ulicy zostanie przywrócony historyczny przebieg. Wizualnie zostanie bardziej wyprostowana, a nasadzenia kolejnych drzew
odtworzą hipotetyczną zachodnią pierzeję. Ponieważ teren
w tym miejscu zostanie sprowadzony do jednego poziomu,
między ulicą a placem Wojska Polskiego pojawią się stylizowane słupki oddzielające ruch samochodowy od pieszego. Co ważne, nawierzchnia placu i ulicy Cyniarskiej zostanie dostosowana wysokościowo do poziomu ul. 11 Listopada. Plac oświetlą stylizowane latarnie nawiązujące stylistyką do tych z ul. 11 Listopada. Podświetlona ma być także
okoliczna zieleń, do której ma być doprowadzony system
automatycznego nawadniania z użyciem wody opadowej
gromadzonej w specjalnych podziemnych zbiornikach –
dodaje Wojciech Waluś.
Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu. Roboty budowlane zaplanowano na drugą połowę roku.
Wcześniej muszą zostać wykonane prace modernizacyjne
infrastruktury podziemnej, które przeprowadzą przedsiębiorstwa Aqua i Therma. Jeśli wszystko potoczy się bez
niespodzianek, nowy plac Wojska Polskiego zostanie oddany do użytku w 2022 roku.
oprac. JacK

Wizualizacje nowego placu Wojska Polskiego
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PRZEJŚCIE PODZIEMNE JUŻ
OTWARTE
– dokończenie ze str. 6
Chodzi o tymczasowe przejścia
w rejonie ronda Jaworzańska od strony
Cieszyna i na wysokości Przedszkola nr
42. Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
informuje, że wyznaczone przejścia dla
pieszych na odcinku od ronda ul. Międzyrzeckiej do ronda Czesława Tańskiego/Wapienicka funkcjonują już w układzie docelowym.
Jak informuje z kolei Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, od 17 marca przystanek Wapienica Centrum (nr 66) w kierunku Cieszyna działa w docelowej lokalizacji (zatoka
przystankowa). Dojść do niego można
przejściem podziemnym w okolicy Domu Kultury oraz przejściem dla pieszych
w okolicy ronda ul. Cieszyńskiej, ul. Wapienickiej i ul. Czesława Tańskiego.
W związku ze zmianami drogowymi zmienił się też sposób kursowania
autobusów w rejonie ul. Cieszyńskiej.
Od 17 marca do dowołania, w związku
z zamknięciem ul. Cieszyńskiej od Ronda im. Czesława Niemena do skrzyżowania z ul. Stanisława Skrzydlewskiego
wprowadzono objazd dla linii nr:
– 7, 10, 16, 20, 24 (kurs dojazdowy), 36, 52 (objazd linii nr 52 wyłącznie
do 31 marca, od 1 kwietnia linia będzie

DODATKOWY ODBIÓR ZIELONYCH
Wsłuchując się w głosy mieszkańców i wychodząc naprzeciw
ich oczekiwaniom, prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski postanowił, że w kwietniu odbędzie się dodatkowy odbiór odpadów zielonych.
Mieszkańcy – w terminie zgodnym z kwietniowym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych – mogą wystawić odpady
zielone w dwóch dodatkowych, własnych workach.
Więcej informacji pod nr tel. 33 4701262 lub na stronie internetowej: http://czystemiasto.bielsko-biala.pl.

ostatnia droga powstańca
warszawskiego

Andrzej Kowalski i Adam Ruśniak

11 marca 2021 roku na cmentarzu komunalnym
w Kamienicy pochowano doc. dr. inż. Andrzeja Kowalskiego. Powstaniec warszawski, wieloletni pracownik naukowy Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, zmarł 6 marca br. w wieku 91 lat.
Andrzej Kowalski urodził się i wychował w Warszawie. W czasie II wojny światowej był członkiem
Szarych Szeregów, należał do Hufca Chrobry. Tam
odbył kurs Bojowej Szkoły i należał do żoliborskiej
Drużyny 300, wchodził w skład sekcji 320. Posługiwał się pseudonimami Stach i Sidol. Brał udział w powstaniu warszawskim. Można powiedzieć, że nie odszedł całkiem, gdyż jego przeżycia wojenne zostały
utrwalone w ramach akcji Archiwum Historii Mówionej i znajdują się Muzeum Powstania Warszawskiego.

zlikwidowana) i P1 – autobusy nie obsługują przystanków Cieszyńska Osiedle
Wojska Polskiego. W zamian w obu kierunkach obsługiwane są przystanki Stawowa oraz Osiedle Wojska Polskiego;
– N1 – autobusy nie obsługują
przystanków Stawowa oraz Cieszyńska Osiedle Wojska Polskiego. W zamian w obu kierunkach działa przystanek Osiedle Wojska Polskiego.
Rozkłady jazdy ww. linii zostały
skorygowane.
Od 17 marca na czas przebudowy
ul. Cieszyńskiej została wdrożona tymczasowa organizacja ruchu.
• Ruch na odcinku do ronda przy
ul. Jaworzańskiej w kierunku centrum
odbywa się jednym pasem, po stronie
prawej. W kierunku Jaworza zjazd z ronda przy ul. Czesława Tańskiego odbywa
się zewnętrznym pasem ruchu. Na wysokości mostu w Wapienicy ruch skierowano na pas wewnętrzny. Utrudnienia
potrwają do 15 czerwca br.
• W związku z robotami drogowymi, instalacyjnymi i kanalizacyjnymi na
ul. Skrzydlewskiego oraz otwarciem nowego przejścia podziemnego w Wapienicy główny objazd ul. Cieszyńskiej odbywa się ulicami: Czesława Tańskiego,
Spółdzielców, Stawową; ulica Stanisława Skrzydlewskiego od strony północnej jest zamknięta dla ruchu pojazdów.
Dojazd do posesji i firm odbywa się od
ronda Czesława Niemena w kierunku
Lotniska po jezdni prawej, dwukierunkowo; dojazd do ul. Saperów – dwukierunkowo ul. Spółdzielców oraz fragmentem ul. Cieszyńskiej. Przystanki autobusowe Cieszyńska Os. Wojska Polskiego
(nr 62 i 63) przeniesiono na przystanki Os. Wojska Polskiego (nr 310 i 311).
Te utrudnienia potrwają do 10 kwietnia
2021 r.
JacK

Był jednym z trzech mieszkańców Bielska-Białej, którzy walczyli w powstaniu warszawskim. Przed
świętami Bożego Narodzenia w ubiegłym roku odwiedzili go zastępca prezydenta Adam Ruśniak oraz
harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Andrzej Kowalski związał się z bielskim przemysłem włókienniczym w 1977 roku. Rozpoczął pracę naukową jako jeden ze współtwórców Wydziału
Organizacji i Zarządzania ówczesnej Filii Politechniki
Łódzkiej w Bielsku-Białej, obecnie jest to Wydział Zarządzania i Transportu ATH. Wychował wielu absolwentów tej uczelni, dyplomantów. Zapamiętany został jako człowiek obdarzony niezwykłym poczuciem
humoru, życzliwy współpracownikom.
Był także wieloletnim członkiem i działaczem
Związku Nauczycielstwa Polskiego.
JacK
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defibrylator był w użyciu
Ich użycie było tylko kwestią czasu. Mowa o defibrylatorach, które w listopadzie ubiegłego
roku miasto zainstalowało w różnych częściach Bielska-Białej. W sobotę, 13 marca, dzięki
urządzeniu umieszczonemu na bielskich Błoniach policjanci z Samodzielnego Pododdziału
Prewencji Policji w Bielsku-Białej uratowali życie 75-letniemu rowerzyście. Było to pierwsze
użycie zainstalowanego w mieście w listopadzie urządzenia AED.
Do zdarzenia doszło około godziny 11.00 w okolicach ulicy Pocztowej w Bielsku-Białej. Na oczach mundurowych patrolujących teren jadący rowerzysta przewrócił się i stracił przytomność. Jak podaje na swojej
stronie internetowej Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej, sierż. szt. Grzegorz Greń, sierż. szt. Arkadiusz
Pietrzycki, sierż. Damian Seleszka oraz st. post. Patryk
Kolber natychmiast przystąpili do udzielania mężczyźnie pierwszej pomocy przedmedycznej. Poszkodowany nie dawał oznak życia i nie oddychał. Mundurowi
udrożnili mu drogi oddechowe i przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Na miejsce wezwali załogę karetki pogotowia. Inny patrol, który pełnił służbę
również w tym rejonie, dostarczył im urządzenie AED,
które znajdowało się przy wejściu na teren Błoni. Policjanci użyli defibrylatora, a w odstępach międzyczasowych uciskali klatkę piersiową i prowadzili wentylację.
Po około 15 minutach reanimacji mężczyzna odzyskał
funkcje życiowe. Mundurowi ułożyli poszkodowanego
w bezpiecznej pozycji i otulili go folią termoizolacyjną
aż do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego.
75-latek zabrany został do szpitala, a jego życiu
nie zagrażało już niebezpieczeństwo.
Jak poinformował Wydział Gospodarki Miejskiej
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, po zweryfikowaniu stanu technicznego użytego w sobotę defibrylatora
i wymianie elektrod, urządzenie ulokowane na Błoniach
nadal będzie pełniło swoją funkcję.
Od listopada ubiegłego roku defibrylatory umieszczone są w dziesięciu lokalizacjach w całym mieście.
Poza Błoniami to – plac Wojska Polskiego, lotnisko

zdjęcia na jubileusz
Z okazji 70-lecia połączenia Bielska i Białej uczniowie III klasy Szkoły
Podstawowej nr 22 zorganizowali konkurs pt. Magia uliczek. Z wykonanych
na konkurs fotografii powstała wystawa.
Uczniowie zaprosili na nią prezydenta
Jarosława Klimaszewskiego.
– Kiedy konkurs już był rozstrzygnięty i wystawa – zarówno w szkole, jak
i na stronie internetowej – była gotowa,
postanowiliśmy podzielić się tym faktem
z prezydentem miasta i napisaliśmy do
niego listy. Ku naszej wielkiej radości
pan prezydent nie tylko odpisał, ale odwiedził nas z prezentami – informowała
wychowawczyni klasy Renata Kalemba.
Bardzo fajnie by było, gdyby Pan
zerknął na naszą stronę naszej szkoły –
napisała do prezydenta Gabrysia.

w Aleksandrowicach, szalet na Bulwarach Straceńskich, Rynek, przystanek autobusowy przy hotelu Prezydent, dworzec PKP, Bielskie Centrum Kultury, Dom
Kultury w Hałcnowie i siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Straconce.
Defibrylatory rozlokowane w Bielsku-Białej to bardzo nowoczesne i łatwe w użyciu urządzenia. Opatrzone są prostymi, graficznymi wskazówkami, dzięki którym zarówno przeszkoleni, jak i nieposiadający przeszkolenia użytkownicy będą wiedzieli, od czego zacząć; udzielają także wskazówek głosowych.
Co bardzo ważne, defibrylatory są połączone
systemem informatycznym z pogotowiem ratunkowym
i strażą miejską. Dzięki temu w momencie zdjęcia urządzenia z osłony, służby otrzymują powiadomienie, że
ktoś potrzebuje pomocy.
Sposób użycia defibrylatora jest prosty, nawet
użytkownicy z minimalnym przeszkoleniem mogą bez-

Zdjęcia są bardzo ładne, a zrobili je
moi koledzy i koleżanki z klasy – zachęcała do obejrzenia wystawy Laura.
Trzecioklasiści obserwują swoje
miasto i dostrzegają jego potrzeby: Trzeba by było pomyśleć, co zrobić, aby było
mniej śmieci na chodnikach – pisze Milena.
Dzielą się też z prezydentem pomysłami: Bardzo podoba mi się plac zabaw Szósty zmysł, więc chciałbym, żeby podobnie wyglądał Plac zabaw Bolka i Lolka. Przydałaby się jakaś atrakcja
w parku za Ratuszem. Może fontanna?
– podsuwa Łukasz, dodając: Lubię swoje miasto i chciałbym, żeby było coraz
piękniejsze, myślę, że Pan też.
– Dotarła do mnie wspaniała przesyłka z listami od was i zaproszenie na
wystawę. Bardzo mnie poruszyło to,
że zainteresowaliście się obchodami
70-lecia naszego miasta. Cieszę się, że

zwłocznie rozpocząć akcję ratunkową, wykonując tylko dwie czynności – należy otworzyć pokrywę aparatu
i odsłonić klatkę piersiową pacjenta, a następnie pociągnąć za czerwony uchwyt i założyć elektrody na klatce
piersiowej pacjenta.
Badania dowodzą, że jeżeli w ciągu 3-5 minut od
upadku lub przed przybyciem ekipy ratunkowej użyjemy defibrylatora, to szansa na przeżycie osoby poszkodowanej może wzrosnąć nawet do 70 procent.
Koszt zakupu i instalacji dziesięciu defibrylatorów
to około 150.000 zł.
oprac. ek
Akcję reanimacyjną
przeprowadzili sierż.
szt. Grzegorz Greń,
sierż. szt. Arkadiusz
Pietrzycki, sierż. Damian Seleszka oraz st.
post. Patryk Kolber

w tych trudnych warunkach, rodzą się
tak piękne inicjatywy – mówił do dzieci
prezydent Jarosław Klimaszewski.
Prezydent wraz z obecnym również na spotkaniu z dziećmi zastępcą

prezydenta Adamem Ruśniakiem obdarowali uczniów prezentami i odpowiadali na ich liczne pytania. Na koniec prezydent zaprosił do rewizyty w Ratuszu.
JacK

Prezydent Jarosław Klimaszewski i jego zastępca Adam Ruśniak
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Szukamy rodziców zastępczych
Ruszyła kolejna edycja kampanii poświęconej poszukiwaniu rodzin zastępczych z terenu Bielska-Białej, której patronuje prezydent Bielska-Białej, we współpracy z Fundacją Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia.
Celem kampanii jest pozyskanie osób
gotowych podjąć się opieki nad dziećmi, które
z różnych powodów nie mogą wychowywać się
w rodzinie biologicznej oraz pokazanie, że rodzinna piecza zastępcza to szansa dla dzieci na
lepsze życie.
W naszym kraju wciąż brakuje kandydatów na opiekunów zastępczych. Winne są temu
m.in. brak wystarczającej wiedzy na temat opieki zastępczej oraz szereg stereotypów i barier
społecznych.
Jednym z założeń kampanii jest więc
zmiana świadomości społecznej w zakresie
wiedzy o profesjonalnych, skutecznych formach
pomocy dzieciom pozostającym bez opieki rodziców.
W placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta przebywają dzieci, dla
których poszukuje się rodzin zastępczych. Chodzi o to, aby jak najmniej dzieci trafiało do zinstytucjonalizowanej pieczy zastępczej. Zdecydowanie lepszą przestrzenią dla dziecka jest
rodzina, to przestrzeń w której dzieci rozwijają
się najlepiej. W stabilnym, czułym, troskliwym,
rodzinnym środowisku – które jest kluczowe
w wychowaniu dziecka – ma ono możliwość
pełnić w przyszłości prawidłowo i odpowiedzialnie role społeczne.
Możliwości pomocy jest kilka – w zależności od czasu i chęci każdy może wybrać rodzaj
wsparcia, którym otoczy dziecko.
1. RODZINA ZASTĘPCZA ZAWODOWA
Kandydaci na rodzinę zastępczą zawodową przechodzą proces kwalifikacyjny, na który
składają się badania psychologiczne i pedagogiczne, analiza sytuacji osobistej, zdrowotnej,
mieszkaniowej i dochodowej oraz niezbędne
szkolenia. Zawodowa rodzina zastępcza za wykonywanie swoich obowiązków otrzymuje wynagrodzenie – osoba otrzymująca wynagrodzenie z tytułu wykonywania zawodu zawodowej
rodziny zastępczej nie może wykonywać innej
pracy zarobkowej.
Koszt procesu kwalifikacyjnego na zawodową rodzinę zastępczą nie obciąża kandydatów.
2. RODZINA ZASTĘPCZA NIEZAWODOWA
Ten rodzaj rodzicielstwa zastępczego daje możliwość zaopiekowania się dzieckiem, nie
rezygnując z wykonywania pracy zawodowej.
Rodziną zastępczą niezawodową mogą zostać
małżonkowie lub osoba samotna – osoby, które
nie są wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, tj.
ciocia, wujek, kuzyn, kuzynka.
3. RODZINA ZASTĘPCZA SPOKREWNIONA
Mogą nią zostać najbliżsi krewni dziecka,
czyli babcia, dziadek lub rodzeństwo.

Misja rodzicielstwa zastępczego jest możliwa do realizacji przy nieustannym wsparciu
psychologicznym i merytorycznym Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej – Działu Pieczy
Zastępczej.
Wszystkie rodziny zastępcze w naszym
mieście objęte są zarówno pomocą finansową,
jak i pomocą koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, między innymi poprzez zapewnienie
superwizji dla rodzin, poradnictwa specjalistycznego czy też niezbędnych szkoleń.
Dzieci będące pod opieką rodzin zastępczych mają zapewnioną profesjonalną pomoc
ze względu na deficyty rozwojowe, która obejmuje m.in. wczesne wspomaganie rozwoju, diagnostykę FAS, terapie psychologiczne.
Jeśli chcesz zostać rodziną zastępczą:
• porozmawiaj z pracownikiem/koordynatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
• sprawdź, czy spełniasz wszystkie warunki formalne,
• omów swoje plany z rodziną,
• uwzględnij opinię swoich dzieci.
Ważne, byś wiedział, że:
• rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna,
• opieka zastępcza jest sprawowana czasowo,
• dziecko z rodziny zastępczej może wrócić do swojej rodziny biologicznej, zostać adoptowane lub usamodzielnić się,
• rodzina zastępcza to nie adopcja!

Informacji udziela Dział Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, pl. Opatrzności Bożej 18,
tel. 33 4960111, 33 4960112

Odszedł robert wośko
Zmarł Robert Wośko – zastępca naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, człowiek bardzo pracowity,
kreatywny, wielki społecznik. Pod-

czas drugiego etapu zakażeń Covid-19 anonimowo dyżurował jako wolontariusz w Domu Pomocy
Społecznej dla Osób Starszych.
Teraz ta choroba pokonała jego.

Robert Wośko był honorowym dawcą krwi. W 2018 r. podczas obchodów 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce został odznaczony Medalem Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla
Zdrowia Narodu. W 2019 r. współzakładał Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Żywcu. Był ekologiem i pasjonatem pszczelarstwa, wiceprezesem zarządu Stowarzyszenia Pszczelarzy w Kocierzu Rychwałdzkim.
Odeszła osoba o wielkim
sercu, na pomoc której zawsze
można było liczyć. Optymista i po
prostu dobry człowiek. Pozostawił
żonę i małego synka.
Robercie... przyjacielu... będzie nam Ciebie bardzo brakowało...
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Decyduj mądrze!
Zachęcamy Państwa do
przekazania 1% swojego podatku
wybranej organizacji pożytku
publicznego. Z roku na rok
zwiększają się środki finansowe,
jakie podatnicy przekazują
OPP – w 2020 r. ponad 14,7 mln
osób przekazało na rzecz 8743
fundacji i stowarzyszeń kwotę
przekraczającą 906 mln zł!
Na konta bielskich organizacji pożytku publicznego, które aktywnie działają na rzecz mieszkańców naszego
miasta, z tytułu 1% za rok 2019 wpłynęła kwota 12,7 mln zł! Dzięki środkom
pozyskanym w ramach 1% lokalne organizacje pozarządowe wspierają miesz-

kańców, realizując zadania z zakresu
działalności pożytku publicznego, a obywatele mogą samodzielnie zadecydować, na jaki cel przeznaczą setną część
swojego podatku. Mają również możliwość weryfikacji, w jaki sposób środki
pochodzące z 1% podatku zostały wykorzystane przez daną organizację poprzez sprawozdanie umieszczane w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Pełna lista bielskich organizacji
uprawnionych do pozyskania 1% podatku za 2020 r. znajduje się na następnej
stronie.
W 2019 r. nastąpiła zmiana w sposobie składania PIT-ów. Od 15 lutego
2019 r. została udostępniona usługa e-

rozlicz pit
w bielsku-białej
Pod koniec kwietnia mija termin rocznego rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Zadbajmy wszyscy o finanse naszej małej ojczyzny, wpisując bielski
adres zamieszkania do rocznego zeznania podatkowego.
48,48 proc. podatku dochodowego potrącanego z naszych wynagrodzeń lub dochodów z działalności gospodarczej trafia do budżetu gminy, którą sami wskażemy w zeznaniu rocznym, w rubryce miejsce zamieszkania. Jeżeli wpiszemy w tę rubrykę miasto Bielsko-Biała, to nasze pieniądze zasilą budżet
naszego miasta. Jeżeli ten adres będzie związany
z miejscem pracy lub z innym niż bielskie zameldowaniem, to nasze pieniądze zasilą budżet innej gminy.
– Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich, którzy mieszkają w Bielsku-Białej, a pracują lub
są zameldowani gdzie indziej, o wskazywanie adresu bielskiego jako miejsca zamieszkania. Jest to bardzo ważne dla naszego miasta, bo pieniądze z podatków przeznaczane są na podnoszenie standardu życia społecznego w naszym mieście – a więc na działania proekologiczne, poprawę jakości powietrza, na
modernizację dróg i miejskiej infrastruktury, rozbudowę oświetlenia, wspieranie działalności sportowej,
kulturalnej czy oświatowej. Wystarczy wpisanie Bielska-Białej w rocznym zeznaniu podatkowym PIT jako
swojego miejsca zamieszkania – informuje skarbnik
miasta Dominik Pawiński.
Zmiana danych w Urzędzie Skarbowym nie wiąże się z obowiązkiem wymiany dokumentów. W przypadku, gdy rozliczenie roczne zostało już wysłane,
można złożyć dokument ZAP-3, który zaktualizuje
nasz adres zamieszkania. Zadbajmy wszyscy o miejskie finanse, im więcej ich będzie, tym lepsza będzie
jakość naszego codziennego życia w Bielsku-Białej.
oprac. JacK

-PIT. Instrukcję, jak krok po kroku przekazać swój 1% podatku dla organizacji,
można znaleźć pod adresem www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit
Usługa Twój e-PIT automatycznie
wskazuje OPP, której w ubiegłym roku
przekazaliśmy 1% podatku. Wskazuje
też cel szczegółowy i automatycznie zaznacza zgodę na przekazanie wybranej

OPP informacji o 1%, według danych z
ubiegłego roku. Można oczywiście edytować te informacje i dokonać zmiany organizacji, której udzielimy wsparcia.
Zachęcamy do pozostawienia 1%
podatku w Bielsku-Białej i przekazania
go na rzecz bielskich organizacji pożytku publicznego!
q

pokazali ekologiczną klasę
Ekologiczne konkursy dla dzieci i młodzieży orga- i Promocji Przemysław Smyczek – wybrała najlepsze
nizowane przez Wydział Gospodarki Odpadami Urzę- ekologiczne prace.
du Miejskiego w Bielsku-Białej rozstrzygnięte. Posiedzenie kapituły konkursów Robot Ekuś i EkoEntuzjasta Laureaci konkursu Robot Ekuś
odbyło się 11 marca w Ratuszu.
w kategorii przedszkola:
Przedsięwzięcia zorganizowane przez wydział
I miejsce Robert Domagała (Przedszkole nr 55),
cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród wyróżnienia: Oliwia Gębala (Przedszkole nr 4), Anna
najmłodszych mieszkańców miasta – można powie- Nowak (Przedszkole nr 55), Michał Dobija (Przedszkodzieć, że dzieci pokazały ekologiczną klasę. Bowiem le nr 36);
w konkursie Robot Ekuś w kategorii przedszkola wpływ kategorii szkoły podstawowe (klasy I-III):
nęło 69 prac, natomiast w kategorii szkoły podstawoI miejsce: Konrad Charewicz (SP nr 36), wyróżwe (klasy I-III) aż 208 prac. Do konkursu EkoEntuzjasta nienia: Lena Kaczmarczyk (SP nr 13), Oliwia Kniaziew
zgłosiło się 48 uczniów.
(SP nr 33), Olga Kanik (SP nr 29).
Konkursowy Robot Ekuś musiał być wykonany Laureaci konkursu EkoEntuzjasta
z odpadów – opakowań po jogurtach, butelce po mleku
I miejsce: Justyna Chabros (SP nr 3), wyróżnieitp. i opatrzony opisem autora, na jakiej planecie może nia: Konrad Szopa (SP nr 14), Laura Lemisiewicz (SP
zamieszkać, w zależności od tego, z czego jest zbudo- nr 20), Oskar Worek (SP nr 13).
wany – planecie Szkło, Plastik, Papier, Metal czy planeW celu odbioru nagród, pracownicy Wydziału Gocie Mieszanej. Natomiast zadaniem uczestników kon- spodarki Opadami skontaktują się z laureatami telefokursu EkoEntuzjasta było napisanie wiersza, rymowan- nicznie.
oprac. ek
ki, piosenki, stworzenie filmu
lub sloganu reklamowego –
dotyczących segregacji odpadów.
Kapituła – w składzie:
zastępca prezydenta miasta
Piotr Kucia, dyrektorka Galerii Bielskiej BWA Agata Smalcerz, zastępczyni naczelnika
Wydziału Prasowego Agata
Wolna, naczelniczka Wydziału Gospodarki Odpadami Joanna Bojczuk, naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Janusz Kaps i Ewa Szymanek-Płaska z tego wydziału oraz
naczelnik Wydziału Kultury Obrady konkursowego jury
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ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO
Z TERENU BIELSKA-BIAŁEJ UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA
1% PODATKU DOCHODOWEGO ZA 2020 ROK
Lp. KRS NAZWA ORGANIZACJI
1. 0000006734 Fundacja Dziecięce Marzenia
2. 0000010905 Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej
3. 0000012847 Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski z dopiskiem w rubryce cel
szczegółowy 1% – dla Koła Grodzkiego w Bielsku-Białej
4. 0000016104 Towarzystwo Szkolne im. M. Reja
5. 0000016497 Katolickie Towarzystwo Kulturalne w Bielsku-Białej
6. 0000022761 Ochotnicza Straż Pożarna Bielsko-Biała Hałcnów
7. 0000033912 Stowarzyszenie Wolna Szkoła Waldorfska
8. 0000034605 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski Ada
9. 0000040868 Stowarzyszenie Olszówka
10. 0000044027 Beskidzkie Stowarzyszenie Ratowania Serca w Bielsku-Białej
11. 0000045656 Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Beskid
12. 0000051764 Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki
13. 0000057720 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej z dopiskiem w rubryce cel szczegółowy 1% – GSL-071 lub GSL-072
14. 0000059570 Bielskie Towarzystwo Trzeźwości
15. 0000060989 Automobilklub Beskidzki
16. 0000071891 Fundacja Światło-Życie z dopiskiem w rubryce cel szczegółowy 1% –
Ośrodek Fundacji Światło-Życie w Bielsku-Białej
17. 0000075571 Fundacja Pomocy Przedszkolom Waldorfskim
18. 0000081853 Towarzystwo Sportowe BBTS Bielsko-Biała
19. 0000085388 Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Bielsku-Białej
20. 0000093591 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Port
21. 0000099074 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział PTTK Podbeskidzie w Bielsku-Białej
22. 0000099189 Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział Bielsko-Biała
23. 0000099699 Ludowy Klub Sportowy Zapora Wapienica
24. 0000102211 Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja
25. 0000107904 Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Aktywności Na Wirażu
26. 0000108628 Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych w Bielsku-Białej
27. 0000111312 Stowarzyszenie Wspierania Rodziny w Bielsku-Białej
28. 0000111587 Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej
29. 0000114492 Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Pieśni i Tańca Bielsko w Bielsku-Białej
30. 0000114639 Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Razem
31. 0000116970 Yacht Klub Polski-Bielsko
32. 0000118020 Śląska Fundacja Błękitny Krzyż
33. 0000121171 Klub Sportowy Sprint
34. 0000121785 Fundacja dla Dzieci Dar Serca
35. 0000123814 Bialski Klub Sportowy Stal
36. 0000125195 Międzyszkolny Klub Narciarski Zryw
37. 0000131437 Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe Włókniarz
38. 0000133007 Komorowickie Stowarzyszenie Muzyczne
39. 0000134564 Koło Bielskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta
40. 0000137194 Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe
41. 0000138204 Fundacja Dziecięcy Uśmiech do Świata
42. 0000139133 Klub Sportowy Live
43. 0000145482 Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień Nadzieja
44. 0000146148 Beskidzkie Towarzystwo Sportowe Rekord
45. 0000151760 Beskidzki Klub Motorowy
46. 0000151954 Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Terenowy w Bielsku-Białej
47. 0000158810 Klub Wysokogórski w Bielsku-Białej
48. 0000170289 Klub Sportowy AS
49. 0000175073 Fundacja Światło Nadziei
50. 0000186658 Stowarzyszenie Amazonki w Bielsku-Białej
51. 0000190130 Fundacja Praesterno z dopiskiem w rubryce cel szczegółowy 1% – Śląski Ośrodek Fundacji Praesterno w Bielsku-Białej
52. 0000213720 Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne

53. 0000223157 Fundacja Centrum Fotografii
54. 0000224408 Beskidzka Inicjatywa Lokalna
55. 0000225587 Polski Czerwony Krzyż z dopiskiem w rubryce cel szczegółowy 1% –
Oddział Rejonowy w Bielsku-Białej
56. 0000226058 Fundacja Ekologiczna Arka
57. 0000230101 Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Młodzieży Szukam Drogi
58. 0000230606 Stowarzyszenie na Rzecz Bielskiej Szkoły Muzycznej
59. 0000232640 Parafialno-Szkolny Klub Sportowy Beskidy
60. 0000239627 Stowarzyszenie Forum Edukacyjne
61. 0000240394 Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany
62. 0000247812 Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckiej
63. 0000248238 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Serce Dla Serca
przy Parafii Św. Trójcy w Bielsku-Białej
64. 0000273051 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska z dopiskiem w rubryce cel szczegółowy 1% – Hufiec Beskidzki
65. 0000273382 Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu
66. 0000274216 Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę
67. 0000279131 Stowarzyszenie Grupa Wsparcia dla Niesłyszących i ich Rodzin Podbeskidzie
68. 0000279330 Stowarzyszenie Meijin
69. 0000283067 Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody
70. 0000298899 Fundacja Drachma
71. 0000317277 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Bielsku-Białej
72. 0000319285 Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej
73. 0000324731 Stowarzyszenie Humanitarno-Ekologiczne Dla Braci Mniejszych
74. 0000327251 Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia
75. 0000329068 Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa Wielkie
Serce
76. 0000345381 Stowarzyszenie Aktywności Fizycznej i Artystycznej Afart
77. 0000361743 Bielskie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny Światło
78. 0000379583 Stowarzyszenie Wspierania Dzieci z Przedszkola nr 38
79. 0000387207 Fundacja Serca dla Maluszka
80. 0000387299 Fundacja Pomaluj mój świat
81. 0000390203 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem
Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi As
82. 0000392605 Stowarzyszenie na Rzecz Odnowienia Kaplicy Zamkowej w Bielsku-Białej
83. 0000394627 Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia
84. 0000398339 Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych i Porzuconych Budrysek
85. 0000398781 Fundacja Babci Aliny
86. 0000404373 Stowarzyszenie Wspierania Bielskiej Onkologii
87. 0000412714 Fundacja Pozytywnych Zmian
88. 0000429587 Fundacja Jamniki Niczyje
89. 0000438516 Stowarzyszenie Motomikołaje Bielsko-Biała
90. 0000480586 Fundacja Pomaluj Nasz Świat
91. 0000489409 Stowarzyszenie Akademia Seniora
92. 0000489584 Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Zwierząt Reksio
93. 0000498197 Katolicki Klub Sportowy ICHTHYS Bielsko-Biała
94. 0000501927 Fundacja na rzecz rozwoju Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej
Razem dla Dzieci
95. 0000541611 Fundacja Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej
96. 0000587403 Sfera Rozwoju Człowieka
97. 0000599489 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Trampolina BB
98. 0000603456 Zróbmy.To
99. 0000609117 Fundacja Imperium Sportu
100. 0000622053 Fundacja Mysikrólik – Na pomoc dzikim zwierzętom
101. 0000625337 Stowarzyszenie Podbeskidzie wspólna pamięć
102. 0000656064 Beskidzki Klub Tenisowy Advantage Bielsko-Biała
103. 0000666135 Stowarzyszenie Kotełkowa Drużyna
104. 0000697348 Fundacja Psia Ekipa – Razem dla zwierząt
Lista opracowana na podstawie wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych
do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 r. opublikowanego
na stronie Narodowego Instytutu Wolności, stan na 12 marca 2021 r.
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ratusz ogłasza
przetargi
Prezydent Bielska-Białej ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Rumiankowej,
obręb Jaworze.
oznaczenie: dz. 2074/2 obj. Kw BB1B/00067844/2
powierzchnia: 388 m2
cena wyw.: 97.000,00 zł
wadium: 9.700,00 zł
Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień
sprzedaży. Na dzień ogłoszenia przetargu stawka wynosi 23
proc.
Działa gminna położona jest w terenie, dla którego nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej
dz. 2074/2 zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym symbolem ZS, tj. pozostałe tereny systemu zieleni miejskiej. Dla
ww. działki wydana została decyzja o warunkach zabudowy
nr UA.6730.2.194.2012 z 2.10.2012 r. dla inwestycji: budowa
budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Ww. działka jest
niezabudowana o regularnym kształcie, stanowi obecnie teren zielony. Dojazd do dz. 2074/2 odbywa sie poprzez istniejący zjazd z ul. Rumiankowej, a następnie poprzez dz. 3147/4
i dz. 2074/9 stanowiące własność gminy Bielsko-Biała. Nieruchomość jest wolna od obciążeń nie jest przedmiotem zobowiązań.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć w terminie do 9 kwietnia 2021 r. (w zamkniętej kopercie)
pisemną ofertę opatrzoną imieniem i nazwiskiem oraz adresem oferenta lub nazwą firmy oraz siedzibą. Pisemna oferta
powinna zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, datę sporządzenia oferty, oświadczenie,
że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te
warunki bez zastrzeżeń, oferowaną cenę (wyższą od ceny
wywoławczej) i sposób jej zapłaty. Do oferty należy dołączyć
kopię dowodu wniesienia wadium. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wydziału Nieruchomości Urzędu Miejskiego przy
pl. Ratuszowym 5, pok. 202 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Otwarcie ofert nastąpi przy udziale oferentów 15 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00
w sali nr 208 (II piętro) Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 5. Wadium należy wpłacić do 9 kwietnia 2021 r.
Prezydent Bielska-Białej ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej
w Bielsku-Białej w rejonie ul. Legionów, obręb Biała Miasto,
stanowiącej własność gminy Bielsko-Biała
oznaczenie: dz. 927/2 Kw BB1B/00002403/6
powierzchnia: 1097 m2
cena wyw.: 264.000,00 zł
wadium: 26.400,00 zł
Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień
sprzedaży. Na dzień ogłoszenia przetargu ta stawka wynosi 23 proc.
Przetarg został ograniczony do właścicieli oraz użytkowników
wieczystych nieruchomości przyległych, tj. do właścicieli nieruchomości ozn. jako dz. 46/1 i dz. 882 oraz użytkowników
wieczystych nieruchomości ozn. jako dz. 918/7, obręb Biała
Miasto. Nieruchomość położona jest w rejonie ul. Legionów,

na tyłach nieruchomości zabudowanych, bez dostępu do drogi publicznej. Ze względu na brak bezpośredniego dostępu do
drogi publicznej nie jest możliwa do zagospodarowania jako
samodzielna nieruchomość. Działka o regularnym kształcie
zbliżonym do prostokąta, stanowi teren zielony, porośnięty
trawą, krzewami i drzewami. Teren działki płaski, jedynie niewielka część wschodnia mocno nachylona.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem
zobowiązań.
Działka gminna położona jest w terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
przyjęty uchwałą nr L/1182/2009 Rady Miejskiej z 22.12.2009
r. Zgodnie z ww. planem nieruchomość położona jest w jednostce oznaczonej symbolem 125_U-06, dla której przeznaczenie podstawowe to zabudowa usługowa, w tym usługi centrotwórcze oraz przeznaczenie uzupełniające – zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa usługowo-mieszkaniowa, zieleń urządzona, ogrody przydomowe i obiekty małej
architektury, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
komunikacja, drogi wewnętrzne, ciągi piesze, parkingi. Nieruchomość położona jest w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej.
I przetarg ustny ograniczony przeprowadzono 28 października 2020 r. Przetarg odbędzie się 23 kwietnia 2021 r. o godz.
10:00 w sali nr 208 (II piętro) Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 5. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu
powinny złożyć w zamkniętej kopercie pisemnie zgłoszenie
uczestnictwa w przetargu oraz złożyć dowód potwierdzający spełnienie warunku przetargu – dokument potwierdzający stan własności działek 46/1 i 882 lub prawa użytkowania
wieczystego działki 918/7, (tj. aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla ww. nieruchomości lub aktualny wydruk
elektroniczny z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych)
– w terminie do 19 kwietnia 2021 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 Miejskiego. Pisemne zgłoszenie
uczestnictwa w przetargu muszą złożyć wszyscy współwłaściciele lub współużytkownicy wieczyści ww. nieruchomości.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu
zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
przy pl. Ratuszowym 6 (na parterze) 21 kwietnia 2021 r.
Wadium należy wpłacić nie później niż do 19 kwietnia 2021 r.
Wadium do przetargów wpłaca się przelewem na konto:
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 nabycia nieruchomości. Wadium ulega
przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg
wygrał od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Zaoferowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić w całości przed
zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca. Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w Urzędzie Miejskim
w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (budynek przy
pl. Ratuszowym 6, parter, stanowisko nr 4, tel. 33 4971806)
lub w Wydziale Nieruchomości (budynek przy pl. Ratuszowym 5, II piętro, pok. 213, tel. 33 4701224) oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Adres strony internetowej Urzędu: https://bip.um.bielsko.pl.

Prezydent miasta może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów. Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
q

sprzedaż
Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2,
art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.
U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o nieruchomości gminnej, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Stefanii Sempołowskiej, przeznaczonej
zgodnie z uchwałą Nr XXIX/693/2021 Rady Miejskiej z 18 lutego 2021 r. do sprzedaży w drodze przetargu.
położenie: ul. Stefanii Sempołowskiej obręb Lipnik
oznaczenie: dz. 41/10 KW BB1B/00061046/6
powierzchnia: 30 m2, powierzchnia garażu: 24 m2
cena nieruchomości netto: 35.000,00 zł
cena obowiązuje do 19 kwietnia 2021 r.
Działka 41/10 w całości zabudowana jest budynkiem garażowym usytuowanym w ciągu garaży murowanych. Teren otaczający garaż (dz. 41/13) stanowi własność prywatną i jest oddzielony od ul. Stefanii Sempołowskiej ogrodzeniem. Dojazd
do garażu na dz. 41/10 gwarantuje prawo gruntowe obciążające dz. 41/13, polegające na prawie przejazdu i przechodu
o pow. 61 m2, tj. pasem o szerokości 3 od ul. Stefanii Sempołowskiej, wzdłuż północnej granicy dz. 41/13 na odcinku 15
m, a następnie pasem o szerokości 4 m w kierunku południowym, do północnej granicy dz. 41/10. Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego nie został uchwalony miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej zatwierdzonego uchwałą nr XIX/487/2012
RM z 29 maja 2012 r. (z póżn. zm.) działka znajduje się w obszarze MNU (zabudowy mieszkaniowo-usługowej). Ww. nieruchomość zabudowana garażem zostanie sprzedana w drodze przetargu na podstawie art. 37 ust. 1. ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Cena sprzedaży brutto nieruchomości zostanie ustalona
w wysokości zgodnej z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług.
Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, art.
35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o nieruchomości
stanowiącej własność gminy Bielsko-Biała, przeznaczonej
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców ze względu na przysługujące im prawo pierwszeństwa
nabycia lokalu i udziału w gruncie, zgodnie z zarządzeniem
ON.0050.1730.2021.NR z 3 marca 2021 r.
położenie: ulica 11 Listopada 78/1 obręb Biała Miasto
ozn.: udział 42/1000 części w dz.733 Kw BB1B/00071572/5
powierzchnia lokalu: 57,35 m2, pomieszczenie przynależne:
7,10 m2
jednostka w planie zagosp. przestrz.: zgodnie z SUiKZP – jednostka S
cena lokalu: 252.340,00 zł, udział w gruncie: 25.351,00 zł
cena obowiązuje do 20 kwietnia 2021 r.
Lokal zostanie sprzedany na rzecz najemcy wraz z udziałem
w gruncie z zastosowaniem bonifikaty w wysokości 70 proc.
ceny zgodnie z uchwałą nr XL/794/2018 Rady Miejskiej z 17
kwietnia 2018 r.
ciąg dalszy na str. 14
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ratusz ogłasza

znowu zamknięcie
W związku z bardzo dużą zachorowalnością
na COVID-19 oraz coraz liczniejszymi przypadkami
zgonów miasto zamknęło instytucje i placówki kultury oraz miejskie jednostki z obszaru sportu i rekreacji. Nieczynne dla odbiorców są Bielskie Centrum Kultury, Teatr Polski, Teatr Lalek Banialuka,
Miejski Dom Kultury wraz z podległymi filiami, Galeria Bielska BWA, Książnica Beskidzka i wszystkie jej filie oraz kryta pływalnia Troclik. Zawieszono wszystkie imprezy i wydarzenia organizowane
przez Urząd Miejski i podległe mu jednostki. Obowiązuje zakaz odwiedzin we wszystkich Domach
Pomocy Społecznej prowadzonych przez miasto.
Na dotychczasowych zasadach funkcjonują
publiczne żłobki i przedszkola. Klasy 1-3 szkół podstawowych przeszły w tryb nauki zdalnej.
SPRZEDAŻ – dokończenie ze str. 13

Sprzedaż nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo
w nabyciu ww. nieruchomości za podane wyżej ceny jeżeli
złożą wnioski w terminie 42 dni od daty wywieszenia niniejszego wykazu. Byli właściciele lub ich spadkobiercy, w przypadku skorzystania z przysługującego im prawa, będą zobowiązani do zwrotu kosztów poniesionych przez gminę związanych z przygotowaniem nieruchomości do zbycia.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości
Urzędu Miejskiego, pl. Ratuszowy 5.
q

dzierżawa i najem
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1990 zm.) – podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych, przeznaczonych do oddania w dzierżawę/najem zgodnie z zarządzeniami prezydenta miasta.
DZIERŻAWA
1. nr ON.0050.1617.2021.NR z 28 stycznia 2021 r. – dzierżawa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Piastowskiej obręb Dolne Przedmieście 56 – do wykorzystania na:
dojście i dojazd do budynku mieszkalnego – 26,50 m2, miejsca postojowe – 37,50 m2 na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej
Nieruchomości przy ul. Piastowskiej 15.
oznaczenie cz. dz. 100/17, 1005/, 99/4 KW BB1B/00001653/6,
KW BB1B/00063323/6
powierzchnia: 25 m2, 14 m2, 25 m2
czynsz: 53,00 zł rocznie + VAT, 131,25 zł miesięcznie + VAT
(stawki mogą ulec aktualizacji)
nieruchomość niezabudowana, objęta planem – jednostka
135_UMW-03
2. nr ON.0050.1670.2021.NR z 9 lutego 2021 r. – dzierżawa
na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Juliusza Słowackiego obręb Dolne Przedmieście 13 – do wykorzystania
na: ogródek przydomowy 37 m2, dojście i dojazd do budynku
mieszkalnego 59 m2, teren zielony wokół budynku mieszkalnego 100 m2 na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: cz. dz. 31/11 KW BB1B/00061732/2
powierzchnia: 196 m2

Bez zmian działa Urząd Miejski w Bielsku-Białej, który cały czas pracuje w reżimie sanitarnym.
Urząd Miejski otrzymał ze Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach środki dla przeciwdziałania i zwalczania Covid-19 – 216 pojemników
5-litrowych oraz 600 pojemników litrowych płynu
uniwersalnego do dezynfekcji powierzchni, urządzeń i rąk, 1500 sztuk gogli ochronnych oraz 48 tys.
maseczek chirurgicznych.
Płyny, gogle i maseczki otrzymają – Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski, Szpital Pediatryczny, Bielskie Pogotowie Ratunkowe, Komenda Miejska Policji, Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej, Straż Miejska, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, Wydział Polityki Społecznej
UM – dla podległych placówek pomocy społecznej
– oraz Wydział Edukacji i Sportu UM – dla podległych placówek oświatowych.
JacK
czynsz: 7,40 zł miesięcznie + VAT, 118,00 zł rocznie + VAT,
18,00 zł rocznie + VAT (stawki mogą ulec aktualizacji)
nieruchomość niezabudowana, nieobjęta planem, położona
w obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
NAJEM
1. nr ON.0050.1631.2021.NR z 29 stycznia 2021 r. – najem na
czas oznaczony 3 lat nieruchomości przy ul. Sterniczej obręb Kamienica na rzecz osoby fizycznej – z przeznaczeniem
pod garaż blaszany.
oznaczenie: cz. dz. 1119/175 KW BB1B/00061731/5
powierzchnia: 15 m2
czynsz: 60 zł miesięcznie + VAT
nieruchomość niezabudowana, nieobjęta planem, w SUiKZP
– obszar MW
2. nr ON.0050.1673.2021.NR z 11 lutego 2021 r. – najem na
czas oznaczony 3 lat, nieruchomości przy ul. Zygmunta
Drobniewicza obręb Olszówka Dolna do wykorzystania na
ogródek przydomowy na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: dz. 119/80 KW BB1B/00054248/0
powierzchnia: 99 m2
czynsz: 0,20 zł miesięcznie + VAT (może ulec aktualizacji)
teren niezabudowany, objęty planem – uchwała RM nr
XXXVI/881/2009 z 27.01.2009 r., jednostka 111_MW-03 (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
3. nr ON.0050.1731.2021.NR z 3 marca 2021 r. – najem na
czas oznaczony 3 lat nieruchomości przy ul. Wyzwolenia
obręb Biała Miasto do wykorzystania na ogródek przydomowy 148 m2 oraz budynek gospodarczy 9 m2 na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Wyzwolenia 41.
ozn.: dz. 49/4 KW BB1B/00005166/3, powierzchnia: 157 m2
czynsz: 29,60 zł miesięcznie + VAT, 20,00 zł miesięcznie +
VAT (stawki mogą ulec aktualizacji)
nieruchomość niezabudowana, objęta planem – jednostka
125_MW-02
4. nr ON.0050.1744.2021.NR z 8 marca 2021 r. – najem na
czas oznaczony 3 lat, nieruchomości przy ulicy Szczęśliwej
obręb Lipnik – do wykorzystania na ogródek przydomowy –
na rzecz osoby fizycznej.
ozn.: cz. dz. 558/177 KW BB1B/00061046/6, pow.: 47 m2
czynsz: 0,20 zł miesięcznie + VAT (może ulec aktualizacji)
nieruchomość niezabudowana, nieobjęta planem, zgodnie ze
SUiKZP działka – jednostka MN – zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.
q

WAŻNE TELEFONY
Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1, 5 i 6 pracuje
od poniedziałku do środy w godz. 7.30–15.30,
w czwartki 7.30–18.00, w piątki 7.30–13.00
Centrala: 334971497, 334971498,
faks: 334971786
Informacja: pl. Ratuszowy 6, tel. 334971800
Awaria oświetlenia ulicznego: UM, tel. 334971702
zgłoszenia e-mail: oświetlenie@um.bielsko.pl
lub tel. 991
Awaria świateł sygnalizacji drogowej:
MZD, tel. 334726010, od 7.30 do 15.30
SUEZ Bielsko-Biała S.A.
w godzinach pracy tel. 334992000, 334992019
e-mail: zom.bielskobiala@sitapolska.com.pl
bok-bb@sitapolska.com.pl
Wydział Gospodarki Miejskiej UM
tel. 334971703, 334971704
naczelnik WGM tel. 334971507, 600004236
e-mail: gosp.komunalna@um.bielsko.pl
Uszkodzenie nawierzchni i wycieki wody:
MZD tel. 334979636, czynne całą dobę
Powalone drzewa przy drogach:
MZD, tel. 334979636 w. 119 od 7.30 do 15.30
e-mail: sekretariat@mzd.bielsko.pl
Pogotowie weterynaryjno-sanitarne oraz
Schronisko dla zwierząt: 338141818
w UM tel. 334971508 od 7.30 do 15.30
Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej:
tel. 338146221 lub 19288
Niebieska Linia 338119900
telefon dla niesłyszących i niedosłyszących (kontakt
w formie sms) 530560611
e-mail: poikbielsko@interia.pl
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 338150984
Straż Miejska tel. 986, 338228114, 338228115
e-mail: sm@strazmiejska.bielsko.pl
Miejska Komenda Policji tel. 997, 112, 478571255
Państwowa Straż Pożarna tel. 998, 338126065
POGOTOWIA
Pogotowie ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne tel. 991
Pogotowie gazowe
tel. 992
Pogotowie ciepłownicze tel. 993
Pogotowie wodociągowe tel. 994
e-mail: aqua@aqua.com.pl
GOPR tel. 985, 338296900
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zbierają na Stacje Czyste Beskidy
Chcą budować społeczny nawyk
i uczynić zbieranie śmieci elementem
codzienności, która nie wymaga bohaterstwa. Mowa o twórcach akcji Czyste
Beskidy. Za ich sprawą w schroniskach
mają pojawić się Stacje Czyste Beskidy – drewniane skrzynki z podręcznym
pakietem, składającym się z rękawiczek
i worków na śmieci. Powodzenie pomysłu zależy od efektów zbiórki na portalu
zrzutka.pl, którą każdy z nas może zasilić.
Pomysł jest taki, aby turyści wychodzący ze schroniska mogli zabrać
ze sobą worki i rękawiczki, co ułatwi im
sprzątanie szlaków.
– Morza szum, ptaków śpiew,
brzydkie śmieci pośród drzew. Czy ktokolwiek chciałby, żeby tak brzmiał tekst
tej piosenki? Chyba nie – mówi w nagraniu zamieszczonym w portalu zrzutka.pl Rafał Bałaś z akcji Czyste Beskidy. – Bo jeśli śmieci w lesie miałyby być
bohaterami jakiejkolwiek opowieści, wo-

lelibyśmy, żeby grały rolę potworów, na
które polują wiedźmini. W bestiariuszu
tym znalazłyby się plastikowa butelka,
papierek po batonie czy puszki po piwie. Czyli wyjątkowo częste okazy, które
spotykamy w lasach, w górach i na szlakach, które sprzątamy. Od lat organizujemy akcję Czyste Beskidy i zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego
sprzątania. Jednak tworzenie jednorazowych, wyjątkowych wydarzeń nie wystarczy. Chcemy zacząć budować społeczny nawyk i uczynić zbieranie śmieci
elementem codzienności, która nie wymaga bohaterstwa. Chcemy w schroniskach zbudować Stacje Czyste Beskidy, czyli drewniane skrzynki, w których
znajdować się będzie podręczny set,
składający się z rękawiczek i worków na
śmieci. Turyści, wychodząc ze schroniska, będą mogli zabrać je ze sobą, co
ułatwi im sprzątanie szlaków. Wesprzyj
nas i razem zadbajmy o Czyste Beskidy
– apeluje na koniec.

Czym jest akcja Czyste Beskidy?

To przede wszystkim całoroczne
działania proekologiczne, mające na
celu uświadamianie i szerzenie postaw
środowiskowych. Czyste powietrze, czysta gleba, czysta woda – to przestrzeń,
w jakiej chcemy żyć i o którą chcemy

wspólnie dbać – piszą pomysłodawcy
akcji Czyste Beskidy.
Organizatorem zrzutki jest Żywiecka Fundacja Rozwoju. Cel to zebranie
2.000 zł. Zbiórka pod internetowym adresem https://zrzutka.pl/82s27k potrwa
do 3 kwietnia.
ek

PKO Ekstraklasa

2. Liga Mężczyzn PZKosz

LIGOWYM
OKIEM

Tauron 1. Liga – mężczyźni

13 marca, STS Olimpia Sulęcin – BBTS
Bielsko-Biała 0:3 (23:25, 18:25, 26:28)
20 marca, BBTS Bielsko-Biała – ZAKSA Strzelce Opolskie 3:0 (25:16,
25:20, 25:17)
tabela:
1. LUK Politechnika Lublin
2. BKS Visla Bydgoszcz
3. BBTS Bielsko-Biała

Tauron Liga – kobiety

14 marca, ŁKS Commercecon Łódź –

BKS BOSTIK Bielsko-Biała 3:1 (23:25,
25:14, 26:24, 27:25)
Faza play-off
runda I, ćwierćfinał (do 2 zwycięstw)
ŁKS Commercecon Łódź – BKS BOSTIK Bielsko-Biała 1:0

Futsal Ekstraklasa

tabela:
1. Rekord Bielsko-Biała
2. KS Constract Lubawa
3. Piast Gliwice

15 marca, Stal Mielec – Podbeskidzie
Bielsko-Biała 2:1 (0:1)
21 marca, Warta Poznań – Podbeskidzie Bielsko-Biała – 2:0 (0:0)
tabela:
1. Legia Warszawa
2. Raków Częstochowa
3. Lechia Gdańsk
.......
16. Podbeskidzie Bielsko-Biała
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13 marca, Daas BH Bielsko-Biała –
AZS AGH Kraków 79:92 (35:43)
20 marca, MKS II Dąbrowa Górnicza –
Dass BH Bielsko-Biała 67:72 (33:41)
tabela:
1. AZS AGH Kraków
2. BS Polonia Bytom
3. KKS Ragor Tarnowskie Góry
......
6. Dass BH Bielsko-Biała
oprac. ps
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pół żartem, pół sercem – Zabawna umowność
Jak zdobyć środki na utrzymanie, gdy wykonywany zawód nie przynosi profitów? Najlepiej znaleźć zamożną ciotkę, która chce przekazać
majątek krewnym! A że poszukuje ona akurat dwóch dawno utraconych siostrzenic, to dla męskiego duetu aktorskiego żaden problem, gdy
walizka pełna także damskich kostiumów. To historia z najnowszej premiery przygotowanej przez Teatr Polski w Bielsku-Białej –
Pół żartem, pół sercem, zaprezentowanej publiczności na początku marca.
Tytuł przywołuje sławną amerykańską komedię z lat 50. ubiegłego wieku Pół żartem, pół serio wyreżyserowaną przez Billy’ego Willdera, z udziałem
z Marilyn Monroe, Jacka Lemmona i Tony’ego Curtisa. Inspirowaną tym filmem
farsę napisał amerykański dramatopisarz Ken Ludwig. Światowa prapremiera
sztuki miała miejsce w listopadzie 2002
roku w Teatrze Powszechnym w Łodzi;
przygotował ją Marcin Sławiński, który
rok później wyreżyserował Pół żartem,
pół sercem w Bielsku-Białej.
Najnowsza produkcja TP to dzieło dyrektora teatru Witolda Mazurkiewicza. Przenosząc na teatralne deski dobrze znaną historię filmową przetworzoną w sztukę, postawił na umowność,
która stała się atutem przedstawienia
z głównym motywem przewodnim męsko-damskiej przebieranki. Duża w tym
też zasługa scenografii Damiana Styrny,
który z brakujących głównym bohaterom
pieniędzy stworzył dominantę graficzną
scenicznej oprawy. Wizerunek dolara
jest tam wszędzie. Co prawda głównych
bohaterów – Jacka i Leo, granych przez
świetnych w tych rolach Michała Czadernę i Grzegorza Margasa – poznajemy, gdy w Scenach z Szekspira nie udaje im się zdobyć uznania rzednącej pu-

bliczności, która zamiast aktorskich monologów wybiera drinki w barze; jednak
już za moment aktorzy wsiadają do kolejowego wagonu, gdzie obicia siedzeń
pokrywa dolarowa zieleń. I ona wszechogarnia teatralną przestrzeń do końca
przedstawienia, zmieniając tylko intensywność prezentacji.
Motyw teatru w teatrze przewija
się przez całe przedstawienie – bezrobotni aktorzy, grający Szekspira na proscenium dla publiczności znajdującej
się w głębi sceny, wcielają się w życiowe role cudem odnalezionych siostrzenic bogatej damy, a w jej domu przygotowują później amatorskie przedstawienie szekspirowskiego Wieczoru Trzech
Króli. Kolejowy wagon składają z foteli maszyniści, którzy pozostają na scenie w kolejowej sekwencji, grając współtowarzyszy podróży. Ruch pociągu zabawnie imituje konduktor, ciągnący ze
sobą rządek walizek na kółkach – w tej
i kilku innych rolach Kazimierz Czapla,
znakomity zwłaszcza jako przestraszona pokojówka.
Wiele w tej komedii slapstickowego humoru – dynamicznych scen, ruchu,
przebieranek i przerysowań. Przydaje to
uroku gatunkowi nieco trącącemu myszką, jednak opracowanemu w odświeżo-

luna jest kobietą
W Galerii PPP Związku Polskich Artystów Plastyków
Okręg Bielsko-Biała w związkowej kamienicy przy Rynku
27 prezentowana jest do 26 marca nastrojowa wystawa
malarstwa Joanny Zając-Slapničar Luna, czyli księżycowe
opowieści.

Joanna Zając-Slapničar na tle swoich obrazów

nej wersji. Ruch sceniczny w przedstawieniu to praca Mateusza Wojtasińskiego, grającego w nim też Bobby’ego, zaś
muzyka jest dziełem Piotr Klimka.
Wszystko wygląda konwencjonalne, ale takim się w efekcie nie okazuje. Przedstawicielki płci pięknej, w których zakochują się główni bohaterowie
– Audrey (Wiktoria Wegrzyn-Lichosyt)
i Meg (Oriana Soika) – wydają się słodkimi stworzeniami, które trzepoczą rzęsami i pięknie wyglądają w podkreślających ich urodę, szalenie kobiecych kostiumach autorstwa Barbary Guzik. Nic
bardziej mylnego – to świetnie orientu-

Na Facebooku ZPAP opublikowano reportaż z wystawy z komentarzem autorki.
Na większości obrazów znajduje się księżyc, zwykle bliski pełni, oraz postaci kobiet
i dziewczynek. Często są one wyobcowane.
– Cały czas jesteśmy pozamykani, wyizolowani – tłumaczy taki wybór artystka. – W moich obrazach nie dominuje jednaksmutek, staram się żeby były kolorowe, pełne radości, żeby
kojarzyły się z tym, że jednak idziemy w stronę
tego weselszego świata, coraz bardziej otwartego – opowiada Joanna Zając-Slapničar.
W obrazach artystka wykorzystuje piasek, który przywiozła znad Morza Bałtyckiego.
Uważny oglądający dostrzeże i muszelkę. Autorka przyznaje, że często inspiracją do tworzenia jest jej córka Helena. Jej piękne, długie włosy rozwiane w ruchu zachęcają do malowania.
To już druga wystawa obrazów Joanny
Zając-Slapničar w Galerii PPP. Poprzednia zorganizowana w styczniu tego roku pod hasłem
Nowościii prezentowała prace trójki artystów,
którzy od niedawna są członkami Związku Pol-

jące się międzyludzkich relacjach młode kobiety wciśnięte w konwencjonalny gorset społecznych oczekiwań. Zaś
stojąca rzekomo nad grobem seniorka
rodu – w tej roli bardzo zabawna Maria
Suprun – co prawda wygląda niczym postać z wiktoriańskich horrorów, ale ciągle jest dziarską staruszką dającą odpór czyhającym na jej majątek doktorowi
(Grzegorz Sikora) i pastorowi (Sławomir
Miska). Za to zupełnie nie przeszkadza
jej fakt, że odnalezione po latach siostrzenice okazały się mężczyznami…
Bardzo czekamy na możliwość
obejrzenia tego spektaklu.
wag

skich Artystów Plastyków Okręg Bielsko-Biała.
Obok malarstwa Joanny Zając-Slapničar, pokazano wtedy także prace malarskie Alicji Wątor
oraz rysunek i grafikę Jarosława Gewinnera.
Joanna Zając-Slapničar pochodzi z Katowic, studiowała na Wydziale Edukacji Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, gdzie
w 2004 r. uzyskała dyplom w pracowni prof. Piotra C. Kowalskiego. W 2003 r. była na stypendium na Wydziale Projektowania Graficznego
Akademii Sztuk Pięknych w słoweńskiej Lubljanie, skończyła tam studia podyplomowe na kierunku wideo. Należy do ZPAP Okręg Bielsko-Biała od 2020 roku. Jest członkinią sekcji Ilustratorów Związku Artystów Plastyków w Lubljanie oraz sekcji Akwarelistów Słoweńskich Międzynarodowego Stowarzyszenia Akwarelistów.
Zajmuje się malarstwem, ilustracją, kolażem,
grafiką komputerową, wideo oraz szerzeniem
zamiłowania do sztuki wśród dzieci i dorosłych.
Sztuka jest jej największą pasją i jednocześnie
pracą.
wag

