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unikatowe badania genetyczne w BCO-SM
Pierwszy, najbardziej istotny etap projektu badawczo-rozwojowego dotyczącego wczesnego wykrywania
nowotworów z zaawansowanego badania krwi – metodą płynnej biopsji – będzie niebawem realizowany
w Beskidzkim Centrum Onkologii Szpitalu Miejskim w Bielsku-Białej. Wszystko odbywa się w kooperacji polsko-włoskiej pod okiem profesora Francesco Silvestrisa z Bari we Włoszech, twórcy metody.
18 lutego naukowiec gościł w BCO-SM.
W placówce odbyła się konferencja
prasowa z udziałem profesora, organizatorów projektu – firmy ONCOuniverse, władz
miasta, szpitala i personelu, który będzie
brał udział w badaniach.
Płynna biopsja to proste pobranie
próbki krwi obwodowej w celu skomplikowanego rozpoznania genetycznej sytuacji
onkologicznej u pacjentów. Obecnie wykonuje się ją, aby ocenić zawansowanie choroby nowotworowej lub reakcję pacjentów
na leczenie onkologiczne oraz przewidzieć
ewentualne remisje i wznowy u osób leczonych onkologicznie. Wszystkie wymienione
sytuacje dotyczą zaawansowanych postaci
nowotworów – zazwyczaj o znacznych rozmiarach guzów i często z przerzutami do innych narządów.
Metoda płynnej biopsji ma charakter eksperymentalny i nie została praktycznie zastosowana przy leczeniu nowotworów
na szerszą skalę. Jej wdrażanie postępuje wraz z rozwojem nauki i technik genetyki molekularnej. Mimo to badanie jest obecnie wykonywane tylko przez nieliczne ośrodki w kraju, a koszty metody szacuje się na
kilkanaście tysięcy złotych z uwagi na oce-

Dr Rafał Wiśniowski, prof. Francesco
Silvestris i dr Izabela Gumółka

nę bardzo dużej liczby mutacji genowych, co
znacznie zwiększa koszty badania pojedynczego pacjenta.
W projekcie, w którym udział weźmie
BCO-SM, płynna biopsja posłuży do monitorowania reakcji na leczenie pacjentów onkologicznych oraz do wykrywania nowotworów na bardzo wczesnych etapach rozwoju.
ciąg dalszy na str. 10

1% podatku – 100% pomocy!
Jak co roku, zachęcamy do przekazania 1 procenta swojego podatku wybranej organizacji pożytku
publicznego. Na konta bielskich organizacji pożytku publicznego, które działają na rzecz mieszkańców
Bielska-Białej, z tytułu 1% za rok 2020 wpłynęła kwota 21,3 mln zł! To niebagatelna pomoc.
Z roku na rok coraz więcej organizacji
pozarządowych zyskuje status organizacji pożytku publicznego. Zwiększają się też środki, jakie podatnicy przekazują na rzecz OPP
– w 2021 r. ponad 15,3 mln osób przekazało
na rzecz 8.694 fundacji i stowarzyszeń kwotę
972,7 mln zł.
więcej na str. 12-13
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Od Chamonix do Pekinu
w książnicy

14 lutego w koszarach czerwonych beretów w Bielsku-Białej nastąpiło uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy jednostki wojskowej. Od
mjr. Szymona Noworyty dowództwo nad 18 Batalionem Powietrznodesantowym przejął ppłk Marcin Wilga.
Ustępujący dowódca mjr Szymon Noworyta podziękował żołnierzom
za wspólną służbę oraz determinację. Nowy dowódca ppłk Marcin Wilga
zwrócił uwagę na wysoką intensywność szkolenia i wagę zadań, które staną przed batalionem w najbliższej przyszłości.
Dowódca 6 Brygady Powietrznodesantowej gen. bryg. Grzegorz
Grodzki wręczył mjr. Szymonowi Noworycie wyróżnienie tytułem honorowym Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej z odznaką w II stopniu,
a także szereg innych nagród bielskim żołnierzom.
opr. JacK
Do końca lutego można w Książnicy Beskidzkiej oglądać wystawę
Od Chamonix do Pekinu przygotowaną przez Beskidzka Radę Olimpijską. Wśród licznych eksponatów zobaczyć można m.in. oryginalne narty
skokowe i biegowe, na których zawodnicy startowali na poszczególnych
igrzyskach olimpijskich, stroje olimpijskie, zdjęcia beskidzkich olimpijczyków z krótką informacją o ich sportowych osiągnięciach, plakaty z zimowych igrzysk.
Na wystawie można również obejrzeć znaczki pocztowe i monety
z całego świata z poszczególnych olimpiad, udostępnione przez kolekcjonera Kazimierza Polaka, oraz numery startowe sportowców z naszego
regionu. Wśród prezentowanych eksponatów znalazły się również jedne
z najstarszych drewnianych nart skokowych na świecie, na których skakano podczas I Zimowych Igrzysk Olimpijskich zorganizowanych w 1924 roku we francuskim Chamonix.
JacK

o bezpieczeństwie
podczas ferii

Spotkania podczas ferii w zimowych z młodzieżą biorącą udział
w półkoloniach prowadzili policjanci z bielskiej drogówki razem z bielską
Fundacją na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Podczas prelekcji mundurowi omawiają zagrożenia, z jakimi dzieci mogą się spotkać na
drodze. Przypominają także zasady bezpiecznego wypoczynku w górach
i na stokach narciarskich. Tym razem z podopiecznymi półkolonii prowadzonych w domach kultury w Olszówce i Wapienicy, spotkali się przedstawiciele policji oraz Fundacji na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Policjanci z drogówki omówili zasady bezpieczeństwa, jakie powinni znać
najmłodsi użytkownicy dróg, przede wszystkim piesi, oraz wyjaśniali zasady korzystania z rowerów oraz hulajnóg przez dzieci. Stróże prawa omówili też zasady bezpiecznego wypoczynku w górach podczas korzystania
z zimowych atrakcji. Bielscy mundurowi przybliżyli uczniom podstawowe
zasady bezpiecznego wypoczynku na stoku oraz reguły dekalogu narciarskiego Międzynarodowej Federacji Narciarskiej.
oprac. ek

UrBBan Fusion Fashion
Performance

11 marca o godz. 18.30 w Bielskim Centrum Kultury z okazji Dnia
Kobiet pokazany zostanie modowy spektakl sceniczno-muzyczny UrBBan
Fusion Fashion Performance autorstwa Natashy Pavluchenko w reżyserii Jacka Bończyka. Wystąpi w nim kilkudziesięciu wokalistów, aktorów,
tancerzy, modeli. Zobaczymy kolekcje kreatywnych polskich projektantów
mody, którzy wyznaczają nowe trendy. Swoje kolekcje zaprezentują Anna Nowak-Curyło, Angelika Ożdżyńska, Anna Szczygieł, Mateusz Gurgul,
Natasha Pavluchenko, Ewelina Sobolak. Będziemy mogli także usłyszeć
wspaniałe głosy – śpiewającej aktorki Teatru Polskiego w Bielsku-Białej
Marty Gzowskiej-Sawickiej oraz Kamila Franczaka – aktora, wokalisty,
niezapomnianego Mistrza Ceremonii w Kabarecie, przedstawieniu Teatru
Rozrywki w Chorzowie.
Niezwykłemu show towarzyszyć będą wystawy: Biała z kadrami Romana Hryciowa – artysty tworzącego już niemal pół wieku – i Michała Obryckiego, będącego na początku swojej drogi twórczej. Obaj artyści sfotografowali kolekcję Biała / Everlasting Natashy Pavluchenko.
wag

znów pełna obsługa
mieszkańców
14 lutego br. Urząd Miejski w Bielsku-Białej przywrócił pełną obsługę
mieszkańców. Nie ma już konieczności
umawiania wizyt. Bezpośrednia obsługa
odbywa się z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa. Przed wejściem do budynku każdy jest zobowiązany do dezynfekcji rąk,
a wewnątrz obowiązuje nakaz noszenia
maseczek ochronnych i zachowania dystansu od innych osób.
Przypominamy również o możliwości załatwiania spraw urzędowych przez
platformę ePUAP oraz drogą mailową.
W uroczystościach ślubnych
w USC nadal może wziąć udział jedynie
8 osób.
wag

Konsultacje
w sprawie strategii
Urząd Miejski w Bielsku-Białej
opublikował projekt Strategii rozwoju
Bielska-Białej do 2030 roku. Wkrótce
rozpoczną się konsultacje dokumentu.
Projekt strategii dostępny jest na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Bielsku-Białej w zakładce Mieszkaniec – Bielsko-Biała 2030 lub poprzez
adres www.bielsko-biala.pl/bielsko-biala-2030.
Formalne konsultacje projektu strategii rozpoczną się 25 lutego br.
i potrwają do 31 marca br. W trakcie ich
trwania możliwe będzie składanie uwag
i wniosków do każdej części tego dokumentu.
W ramach konsultacji odbędzie
się spotkanie, na którym zaprezentowane i omówione zostaną zapisy projektu
strategii. Spotkanie z interesariuszami
odbędzie się w formie wideokonferencji
na platformie MS Teams w poniedziałek,
28 lutego br. o godz. 16.00. Osoba, która ma zamiar wziąć udział w spotkaniu,
proszona jest o kontakt z Wydziałem
Strategii i Rozwoju Gospodarczego – tel.
334971486, e-mail: wrg@um.bielsko-biala.pl – oraz podanie z co najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem swojego
imienia, nazwiska, a także adresu e-mail, na który przesłane zostanie zaproszenie wraz z linkiem do spotkania.
r
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przedszkole W Hałcnowie już powstaje
Niespełna tydzień minął od podpisania umowy na wybudowanie nowego przedszkola w Bielsku-Białej, kiedy prace na placu budowy
u zbiegu ulic Janowickiej i Jakuba Jasińskiego rozpoczęły się na dobre. 10 lutego symbolicznego wbicia łopaty pod tę bardzo ważną
dla Hałcnowa inwestycję dokonali prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski i prezes spółki Wodpol z Żywca – wykonawcy przedszkola –
Adam Marszałek.
Prezydent Jarosław Klimaszewski
podkreślał radość z faktu, że przetarg na
nowe przedszkole w ogóle udało się rozstrzygnąć.
– Teraz z inwestycjami jest problem, przede wszystkim z powodu galopujących kosztów. Tu w końcu się udało,
ale trzeba było dołożyć pieniądze z budżetu gminy, żeby móc podjąć się realizacji tej inwestycji. Na szczęście przetarg został pozytywnie rozstrzygnięty
i dziś oficjalnie rozpoczynamy budowę
przedszkola w Hałcnowie – mówił prezydent Bielska-Białej. – Wygląda na to,
jeśli terminy zostaną dotrzymane, a to
zdarza się rzadko w tych trudnych czasach, to za 18 miesięcy kolejne bielskie
dzieciaki będą mogły korzystać z nowego, pięknego przedszkola – mówił prezydent.
O tym, jak bardzo potrzebne jest
nowe przedszkole w Hałcnowie, przekonywał radny Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z tego okręgu Bronisław Szafarczyk.
– Na to przedszkole społeczeństwo Hałcnowa czeka od dawna. Obecne jest nieco za małe. Kilka oddziałów
przedszkolnych jest w szkole podstawowej, ale placówka z tego powodu musi
pracować na zmiany. Dlatego wszyscy
czekają, aż to nowe przedszkole ruszy
– mówił radny.

Przetarg na budowę przedszkola
wygrała żywiecka spółka Wodpol. Budynek wraz z zagospodarowaniem terenu za ponad 21 milionów złotych ma powstać w ciągu 18 miesięcy. To nie jest
pierwsza realizacja Wodpolu w Bielsku-Białej.
– Generalnie działamy na terenie
całego Śląska, Małopolski, a teraz już
nawet całego kraju, bo realizujemy umowy w Warszawie i okolicach oraz na północy Polski. W Bielsku-Białej budowaliśmy halę sportową, modernizowaliśmy
zabytkową szkołę, ale też wykonywaliśmy inwestycje w szpitalach Pediatrycznym i Wojewódzkim – mówił prezes zarządu Wodpol Adam Marszałek. – Zakładamy, że przedszkole skończymy
w terminie. Temat jest prosty, bo budujemy od początku. Jeśli naszych zamierzeń nie pokrzyżuje załamanie łańcucha
dostaw materiałów, bo tu pandemia jest
największą przeszkodą, to wszystko się
uda. Lokalizacja jest fajna, teren budowy dosyć duży, tylko brak materiałów,
z którym się teraz dosyć mocno borykamy, może nam przeszkodzić. Projekt jest
ładny i będziemy go realizować zgodnie
z planami i oczekiwaniami – dodał A.
Marszałek.
Nowe przedszkole pomieści dziesięć oddziałów na dwóch kondygnacjach – parterze i piętrze. W sumie bę-

Adam Marszałek i Jarosław Klimaszewski
dzie mogło tam uczęszczać 250 dzieci.
Każdy z oddziałów to sala zabaw, a także magazyny sprzętu oraz leżaków i pościeli. Łazienki z natryskiem będą wspólne dla dwóch oddziałów.
Poza tym, na parterze zaplanowano szatnie, ogólnodostępne łazienki,
świetlicę, salę imprez przedszkolnych,
kuchnię z zapleczem, pralnię, pomieszczenia gospodarcze i magazynowe. Na
piętrze znajdą się pomieszczenia administracyjne i socjalne oraz kotłownia.
Budynek będzie wyposażony m.in.
w instalację fotowoltaiczną, energoosz-

bielskie walentynki
Specjalne dekoracje świetlne z okazji walentynek pojawiły się na krzywym mostku, moście na ul.
11 Listopada i placu Bolesława Chrobrego. Na obu mostach pojawiły się instalacje z czerwonymi,
świecącymi sercami. Na placu Chrobrego stanęły rozświetlone postaci dziewczynki i chłopca trzymające baloniki w kształcie serc.
ek

czędny system oświetlenia oraz system
wentylacji z odzyskiem ciepła, a także
w pełni przystosowany do potrzeb osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich – od łazienek po windę.
W ramach umowy wykonawca zagospodaruje również teren wokół przedszkola. Dzieci będą mogły korzystać
z dwóch nowych placów zabaw z bezpieczną nawierzchnią z piasku, obsadzonych drzewami dającymi cień. Powstaną także chodniki, ciągi jezdne
i parkingi.
Emilia Klejmont
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Na remonty zabytkowych budynków
Remont pięciu zabytkowych bielskich obiektów dofinansuje samorząd Bielska-Białej. Podczas sesji 17 lutego Rada Miejska zdecydowała
o udzieleniu dofinansowania na renowacje kamienic przy ul. Zamkowej 8, ul. Ratuszowej 2 i pl. Wolności 5, a także budynku Dawnej Szkoły
Żeńskiej przy pl. Marcina Lutra 7 oraz plebanii przy pl. św. Mikołaja 15 i 16.
Dotację celową w kwocie 550.000 zł otrzymała
kamienica przy ul. Zamkowej 8, tym samym dofinansowano prace polegające na remoncie konserwatorskim
elewacji, sieni i klatki schodowej oraz wykonaniu izolacji ścian fundamentowych budynku. Konieczna jest poprawa stanu technicznego i estetyki reprezentacyjnej
kamienicy mieszczańskiej, jaką jest ten budynek. Remont stanowi kontynuację prac renowacyjnych podjętych w roku 2021, w którym to naprawiono więźbę dachu i wymieniono pokrycie dachowe budynku.
Kamienica przy ul. Zamkowej 8 zbudowana została w 1897 roku dla Karola Mikscha, zwanego Allegri,
w stylistyce historyzmu, w tzw. kostiumie francuskim.
Stanowi jeden z nielicznych przykładów tego typu architektury w skali całego miasta. Obiekt jest wpisany do
rejestru zabytków. Kwota dotacji stanowi 81 proc. nakładów koniecznych na wykonanie remontu konserwatorskiego.
400.000 zł dotacji celowej Rada Miejska przyznała współwłaścicielom nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Ratuszowej 2. To 46 proc. nakładów
koniecznych na wykonanie remontu konserwatorskiego obiektu.
Zgodnie z najnowszymi ustaleniami historyków
przez wiele lat budowla stojąca pod tym adresem była
historyczną siedzibą władz Białej. W latach 1750-1897
obradowały tam władze miejskie. 31 października 1769
roku w bialskim ratuszu podpisano akt utworzenia Generalnej Rady Stanów Skonfederowanych, czyli naczelnego organu władzy konfederatów barskich zwanego
Generalnością. W 1827 roku drewniany ratusz zburzono i zastąpiono go konstrukcją murowaną w stylu historyzmu z czytelnymi elementami późnego klasycyzmu.
Kamienicę przebudowano ok. 1870 roku.
Dofinansowanie z budżetu miasta pozwoli sfinansować prace polegające na remoncie konserwatorskim
elewacji, sieni i klatki schodowej oraz wykonaniu izolacji ścian fundamentowych budynku. Remont ma na celu poprawę stanu technicznego i estetyki dawnego ratusza w Białej. Również w tym wypadku stanowi kontynuację prac renowacyjnych podjętych w roku 2020,
podczas których naprawiono więźbę i wymieniono pokrycie dachowe budynku.
Kolejną kamienicą, której przyznano dotację na
remont, jest nieruchomość położona przy pl. Wolności
5. Na wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji
frontowej i dachu kamienicy Rada Miejska przeznaczyła 100.000 zł. Dotacja obejmuje 29 proc. nakładów koniecznych na wykonanie remontu konserwatorskiego.
Obejmie on elewację frontową budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz naprawę więźby
dachowej z wymianą pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną. Poprawi stan techniczny i estetykę tego
jednego z najstarszych budynków powstałych w obrębie dzisiejszego placu Wolności.
Budynek przy pl. Wolności 5 został wpisany do rejestru zabytków. Zbudowano go z początkiem XIX w.,

Kamienica z rusztowaniami to budynek przy ul. Zamkowej 8
Dawny ratusz bialski na rogu ul. 11 Listopada i Ratuszowej

prawdopodobnie w 1812 roku jako dom barokowo-klasycystyczny w tzw. stylu józefińskim z charakterystycznym wysokim, łamanym dachem.
Rada Miejska zdecydowała także o udzieleniu
dotacji celowej na wykonanie remontu dachu Dawnej
Szkoły Żeńskiej w Bielsku przy pl. Marcina Lutra 7. Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku przyznano
dotację w wysokości 350.000 zł na wykonanie remontu dachu tego obiektu. Wymienione zostanie pokrycie
i ocieplone poddasze dawnego budynku oświatowego.
Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków jako element
całego założenia Bielskiego Syjonu. Dotacja stanowi
56 proc. nakładów koniecznych do wykonania remontu
konserwatorskiego. Także w tym wypadku prace przyczynią się do poprawy stanu technicznego i estetyki bu-

dynku zabytkowego mającego bardzo duże znaczenie
dla społeczności ewangelickiej w Bielsku-Białej.
Budynek przy pl. Marcina Lutra 7 zbudowany został w latach 1896-1897 dla ewangelickiej szkoły żeńskiej wg projektu Moritza Thiena z utrzymaniem stylistyki historyzmu.
Ostatnia z dotacji do remontu konserwatorskiego
przyznanych na sesji 17 lutego dotyczy renowacji elewacji budynków plebanii przy pl. św. Mikołaja 15 i 16.
300.000 zł Rada Miejska przekazała Parafii Rzymskokatolickiej św. Mikołaja w Bielsku-Białej. Budynki, w których przeprowadzony zostanie remont, wpisane są do
rejestru zabytków. Wysokość dotacji stanowi 50 proc.
nakładów koniecznych na wykonanie remontu konserwatorskiego.
JacK
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Radni przeciw tzw. Lex Czarnek
Bielscy radni zaapelowali do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie Lex Czarnek.
Za apelem sprzeciwiającym się nowelizacji ustawy Prawo oświatowe głosowało 17 radnych,
przeciwko jego przyjęciu było 7, jedna osoba wstrzymała się od głosu.
Grupa radnych, która złożyła wniosek, sprzeciwia się ograniczeniu samodzielności szkół i dyrektorów
szkół oraz samorządów przy równoczesnym wzmocnieniu roli kuratorów oświaty. Rada Miejska Bielska-Białej przyjęła apel, aby wyrazić tym samym sprzeciw
wobec przyjętej przez Sejm RP nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, zwanej także potocznie Lex Czarnek,
nadającej nominowanym przez rząd kuratorom oświaty
praktycznie nieograniczoną władzę nad szkołami.
Oto tekst apelu:
Rada Miejska w Bielsku-Białej z niepokojem śledzi prace nad zmianami przepisów prawa oświatowego, które w obecnym kształcie były od samego początku mocno krytykowane przez liczne organizacje pozarządowe, środowiska nauczycielskie, branżowe związki
zawodowe, a także korporacje samorządowe.
Dla bielskiego samorządu edukacja uczniów jest
dziedziną absolutnie priorytetową. Co roku w budżecie
miasta Bielska-Białej największe środki wydatkowane są właśnie na ten cel, czego efekty można od dawna obserwować. Najlepszym przykładem jest kolejne
zwycięstwo bielskiego V Liceum Ogólnokształcącego
w rankingu najlepszych szkół średnich województwa
śląskiego, przygotowanym przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy. Nie sposób zatem przejść nam obojętnie wobec zmian w ustawie Prawo oświatowe.
Obecnie procedowana propozycja zmiany przepisów w tym zakresie jest w naszej ocenie bardzo szkodliwa i godzi w niezależność placówek oświatowych.
Ogranicza bowiem dotychczasowe kompetencje samorządów, oddając de facto pełną kontrolę nad szkołami
rządowym kuratorom. Czyni ze szkół element centralnej struktury i to w momencie problemów wynikających
ze zdalnej nauki, braku nauczycieli, niewydolności systemu pomocy psychologicznej i nieustającej pogoni za
realizacją obowiązkowej podstawy programowej.
Rodzice coraz głośniej stawiają – nam radnym
– pytania, jak będzie wyglądał kształt szkoły, za którą, w przeważającej dziś części, płaci samorząd, czy-

Strażacy ochotnicy
docenieni
Rada Miejska w Bielsku-Białej na sesji 17 lutego podniosła wysokość ekwiwalentu pieniężnego
dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Druhowie otrzymują go za udział w akcjach
ratunkowo-gaśniczych oraz szkoleniach. W ostatnim
roku ochotnicy nieśli pomoc w 699 zdarzeniach na
terenie miasta.
Do tej pory ekwiwalent wynosił 21 zł za godzinę
udziału w akcji oraz 12 zł za godzinę szkolenia. Propozycja władz miasta była taka, aby kwoty te pod-

li mieszkańcy miasta. Jak długo jeszcze szkoła i uczące się w niej dzieci będą poddawane eksperymentom,
bo trudno nazwać działania ostatnich lat długofalowym
i przemyślanym działaniem. Proponowane zmiany prowadzą do ograniczenia rodzicom praw do wychowywania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.
W naszym samorządzie nie odnotowujemy przypadków, przed którymi chronić miałaby nas wspomniana
nowela Prawa oświatowego, wręcz przeciwnie – rodzice jako świadomi obywatele lokalnej społeczności dbają o to, by nauczane w szkołach wartości były zgodne z uznawanymi w naszej kulturze normami. Ciągłe
zmiany w oświacie tak dalece zdezorganizowały dobrze
funkcjonujący do tej pory system szkolnictwa, że obecny chaos zarówno nauczyciele, jak i rodzice odbierają
jako początek upadku tego systemu. Zwracają również
uwagę na coraz niższe kompetencje naukowe i społeczne absolwentów ciągle reformowanej szkoły. Do tej
pory szkoły miały na tyle duży margines swobody, że
mogły swoje zadania – zarówno wychowawcze, opiekuńcze jak i dydaktyczne – dostosowywać do potrzeb
lokalnej społeczności, wsłuchując się w głos rodziców
i nauczycieli, a w uczniach kształcić postawy partycypacji obywatelskiej. Pragniemy, by nasze dzieci miały
nadal do tego prawo, zagwarantowane im przez Konstytucję.
Tymczasem trudno oprzeć się wrażeniu, że
w działaniach zmierzających do podjęcia przedmiotowej ustawy ukryty jest motyw ideologiczny, polegający na narzuceniu szkołom odpowiedniego dla władzy
centralnej przekazu w procesie nauczania i stworzeniu
możliwości usuwania ze stanowisk dyrektorów, którzy
nie będą się godzić na realizację rządowej, mocno zindoktrynowanej wizji oświaty.
Nasze obawy podzielił Senat RP, odrzucając
wspomnianą ustawę w całości. Zgodnie z procedurą legislacyjną będzie ona prawdopodobnie ponownie procedowana przez Sejm RP i w razie przegłosowania jej
bezwzględną większością głosów w obecności co najnieść odpowiednio do 27 i 15 zł. Podczas omawiania
przez radnych tej propozycji pojawiły się głosy, aby –
jeśli tylko pozwoli na to sytuacja finansowa miasta –
podnieść wysokości ekwiwalentu do maksymalnych
dopuszczonych w ustawie stawek.
W odpowiedzi na sugestie radnych prezydent
miasta Jarosław Klimaszewski natychmiast zaproponował, aby nie odwlekać takiej decyzji, lecz podjąć ją od razu. W swojej autopoprawce do uchwały
zaproponował, aby wysokość ekwiwalentu ustalono
na kwotę 32 zł i 32 gr (maksymalna możliwa wysokość) w przypadku udziału w akcji oraz 15 zł w przypadku szkoleń.
Tę propozycję radni poparli jednogłośnie.
– Zauważyć należy, że ani jedna złotówka za

Przewodniczący RM Janusz Okrzesik prowadzi sesję
mniej połowy ustawowej liczby posłów trafi na biurko
Prezydenta RP.
Wyrażamy w tym miejscu nasze uznanie dla Pana
Prezydenta Andrzeja Dudy, który wraz z małżonką spotkał się w tej sprawie m.in. z przedstawicielkami opozycji parlamentarnej.
Apelujemy do wszystkich decydentów o odrzucenie tych niedobrych dla polskich szkół rozwiązań, a jednocześnie zwracamy uwagę na niewystarczającą wysokość subwencji oświatowej, przekazywanej co roku
samorządom. To jest zdecydowanie ważniejsza kwestia do rozwiązania w polskiej oświacie. Dziś bowiem
subwencja nie pokrywa nawet nauczycielskich pensji –
czytamy w apelu.
Radni podczas długiej dyskusji zwracali uwagę na
różne aspekty wprowadzonej nowelizacji Prawa oświatowego. Podkreślali rolę rodziców w procesie kształcenia i ich prawo do tego, by wiedzieć przed, a nie po fakcie, o zajęciach, w jakich ich dzieci mają uczestniczyć.
Były głosy, że upolitycznienie tej sprawy i prac samorządowych jest niepotrzebne, jak i głosy dowodzące,
że sprzeciw wobec nowelizacji Prawa oświatowego jest
fundamentalną sprawą dla wychowania nowych pokoleń. W dyskusji uczestniczyli radni: Urszula Szabla,
Małgorzata Zarębska, Andrzej Gacek, Edward Kołek,
Konrad Łoś, Dariusz Michasiów i Maksymilian Pryga.
Za przyjęciem apelu do Prezydenta RP o zawetowanie Lex Czarnek zagłosowało 17 radnych – 14-osobowy Klub Radnych Jarosława Klimaszewskiego oraz
trzech radnych klubu Niezależni.BB. Przeciwko był
7-osobowy Klub Radnych PiS, od głosu wstrzymał się
przewodniczący RM Janusz Okrzesik.
JacK
należny ekwiwalent nie została zatrzymana przez
strażaków OSP, a całość zgromadzonych środków
jest przekazywana jednostce OSP z przeznaczeniem na bieżące zakupy sprzętu, umundurowania
i środków chemicznych niezbędnych do skutecznego działania i prowadzenia akcji, w tym licznych interwencji na drogach – informował podczas sesji naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu
Miejskiego Adam Caputa. – Dodatkowe środki pomagają również w promowaniu wśród młodych ludzi strażackiego etosu pracy, odpowiedzialności i poświęcenia w służbie innym, np. poprzez aktywizowanie oraz szkolenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, na które również potrzebne są znaczne środki
pieniężne – dodał Adam Caputa.
JacK
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rusza modernizacja
parku za Ratuszem

Podejście do remontu
Panoramy

Na 21 lutego zaplanowano rozpoczęcie prac
związanych z modernizacją parku za Ratuszem w Bielsku-Białej. Mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Przewidywany czas robót to sześć miesięcy.
Prace w parku za Ratuszem zaplanowano od 21
lutego. Na czas realizacji inwestycji teren całego parku
zostanie ogrodzony. Ścieżka prowadząca wzdłuż muru
nad rzeką Białą od ulicy księdza Stanisława Stojałowskiego w stronę placu Ratuszowego będzie wyłączona
z ruchu. W trakcie prac pojawią się czasowe ograniczenia w dojeździe do prywatnych posesji po terenie należącym do miasta.
Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego przeprasza
za utrudnienia związane z modernizacją parku.
Projekt modernizacji parku za Ratuszem przewiduje zachowanie układu istniejących alei parkowych.
Dodatkowa alejka spacerowa została zaprojektowana w północno-zachodniej części parku. Alejka wzdłuż
Białej będzie miała nawierzchnię z płyt granitowych.
Pozostałe alejki wykonane będą z wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralnej. Mur nadbrzeżny czeka

będzie nowy most
Most Włókniarzy znajdujący się
w ciągu ulicy Mostowej w Bielsku-Białej w najbliższym czasie będzie
musiał zostać wymieniony na nowy.
Przeprowadzona na zlecenie
Miejskiego Zarządu Dróg ekspertyza nie pozostawia złudzeń, że w tym
miejscu potrzebny jest nowy most.
W ekspertyzie Pracowni Inżynierskiej
Projekt czytamy: Zasięg oraz stopień
skorodowania betonu i stali jest tak
rozległy i zaawansowany, że należy
wykluczyć wszelkie rozważania o remoncie, a nawet czasowym wzmocnieniu. Most ten w najbliższym czasie
powinien być przebudowany. Obecny
stan techniczny mostu wynika głów-

czyszczenie i obsadzenie pnącą roślinnością. W planach jest zabezpieczenie i wymiana osłony wejścia do
schronu oraz szczeliny przeciwlotniczej, które znajdują
się na terenie parku. W zachodniej części stanie stylizowana altana żeliwna. Będą też nowe ławki, kosze
na śmieci oraz latarnie o wyglądzie nawiązującym do
historycznego stylu parku. Pojawia się też nowe nasadzenia drzew, krzewów ozdobnych oraz zieleni okrywowej. Dwa drzewa trzeba będzie wyciąć z uwagi na ich
zły stan.
Nowym elementem wystroju parku, poza altaną,
będą cztery sterczyny, czyli pionowe, wieńczące elementy dekoracji architektonicznej wieżyczki pochodzące z dachu Ratusza.
Renowacja i przeniesienie czeka pomnik przyrody – głaz narzutowy. Renowacji zostanie poddany również Pomnik Konfederatów Barskich na skraju parku.
Po modernizacji cały teren będzie monitorowany.
Przetarg na modernizację parku wygrał Zakład
Budowlano-Montażowy PROBUD Sp. z o.o. Koszt inwestycji to 2.788.594,75 zł brutto.
oprac. ek

nie ze złej jakości materiału użytego do izolacji góry płyty pomostowej
i braku możliwości odpływu wody
gromadzącej się pod nawierzchnią –
czytamy w ekspertyzie.
W lutym br. MZD ogłosił przetarg na opracowanie projektu rozbudowy ul. Mostowej wraz z budową mostu na rzece Białej. W ramach
postępowania przetargowego firma opracowująca projekt musi przygotować dokumentację obejmującą
rozbiórkę starego mostu i budowę
nowego, jednoprzęsłowego mostu,
z uwzględnieniem rozbudowy ul. Mostowej i korekty wlotu ul. Nadbrzeżnej. Potrzebna będzie również regulacja koryta rzeki oraz budowa tymczasowej kładki dla pieszych. JacK

W ramach przetargu na gruntowną modernizację pływalni Panorama do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej wpłynęły oferty dwóch firm.
Jedna zapowiedziała przeprowadzenie remontu za 51,9 mln zł, a druga za 56,9 mln zł. Teraz
miasto poddaje obydwie oferty gruntownej analizie i dopiero po ich zbadaniu podejmie ostateczną decyzję.
Obie oferty opiewają na kwoty znacznie
wyższe niż zamierza na tę inwestycję przeznaczyć miasto – mowa o sumie 41 mln zł.
Przypomnijmy, że magistrat chciałby,
aby prace modernizacyjne zostały zrealizowane w ciągu 13 miesięcy od podpisania umowy.
W przygotowanej dokumentacji przetargowej
przewidziano remont dwóch istniejących żelbetowych niecek basenowych, które po remoncie
wykonane będą ze stali nierdzewnej. Na zmodernizowanym kąpielisku mają powstać: basen
do skoków o głębokości 3,8 m, basen pływacki o powierzchni lustra wody 638,01 m2, basen
do nauki pływania o powierzchni lustra wody
144,37 m2, basen rekreacyjny o powierzchni lustra wody 1217,30 m2, brodzik dla dzieci 270,90
m2 oraz wyspy podwodne 198,07 m2. Zaplanowano także budowę wodnego placu zabaw
dla dzieci o powierzchni lustra wody 198,90 m2
wraz z podziemnym zbiornikiem retencyjnym
o pojemności czynnej około 20 m3 oraz wykonanie innych brodzików przejściowych o powierzchni lustra wody 65,29 m2.
Łączna powierzchnia zaprojektowanych
niecek to 3026,84 m2. Wymienione zostaną elementy małej architektury, wyremontowane pomieszczenia zaplecza sanitarnego, widownia,
budynki administracyjne, chodniki itp.
oprac. JacK

Stary most w ciagu ulicy Mostowej powstał pod koniec XIX wieku jak most zapasowy,
szczególnie potrzebny w czasie budowy tzw. rządowego mostu stałego łączącego Bielsko
i Białą wzdłuż ul. Głównej (obecnie 11 Listopada). Nazywano go mostem Moniers – od nazwiska autora patentu konstrukcji żelbetonowych. Zastąpiono go w latach 50. XX. wieku
obecnym mostem. Teraz sytuacja wymaga budowy nowej konstrukcji.
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Na Broniewskiego oraz Tuwima znów
jeździmy po staremu

Zmniejszyły się kolejki do mobilnego punktu pobrań znajdującego się
na parkingu miejskim przy ul. Władysława Broniewskiego, dlatego przywrócono pierwotny ruch w rejonie skrzyżowania ulic PCK i Broniewskiego (rondo).
Podobnie powrócił do normalności ruch
na ulicy ul. Juliana Tuwima.
Kolejki oczekujących na wymaz
w mobilnym punkcie poboru na parkingu
w rejonie skrzyżowania ulic Władysława
Broniewskiego i PCK powodowały w tej
części miasta spore utrudnienia i zatory. Dlatego Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej wprowadził tymczasową organizację ruchu w tym rejonie. Uznając
priorytet niezakłóconego kontynuowania ważnych dla nas wszystkich badań,

MZD wprowadził na ulicy Juliana Tuwima od wlotu z ul. Żywieckiej i dalej na
ul. Władysława Broniewskiego do ronda
na ul. PCK ruch jednokierunkowy. Dojazd do punktu pobrań wymazów oraz
okolicznej zabudowy odbywał się wyłącznie ul. Juliana Tuwima od strony ul.
Żywieckiej. Wjazd na parking do badań
był możliwy wlotem południowym, to
jest od strony placu targowego. Wyjazd
z parkingu był umożliwiony dwoma wyjazdami.
MZD na bieżąco analizuje sytuację
pandemiczną i wraz stabilizacją reaguje
na to, co się dzieje na bielskich ulicach.
Dlatego zniósł tymczasową organizację
ruchu na ulicach przy punkcie pobrań.
JacK

Zużyty olej też jest cenny
Od 1 marca mieszkańcy Bielska-Białej nie w dwóch, ale w stu miejscach będą mogli
oddawać zużyty olej do recyklingu. Dzięki podpisanej umowie uciążliwy odpad kuchenny zamieni
się w paliwo dla samochodów i samolotów, a przy okazji zyska przyroda.
16 lutego miasto Bielsko-Biała –
idąc z duchem czasu oraz w kierunku
idei zero waste – zawarło umowę z Trafin Oil PL Sp. z o.o., której to firmy zadaniem będzie dostarczenie pojemników na zużyty olej jadalny oraz obsługa
pojemników służących do gromadzenia
zużytych substancji. W imieniu miasta
umowę podpisał zastępca prezydenta
Bielska-Białej Piotr Kucia, a firmę Trafin
Oil PL Sp. z o.o. reprezentował wiceprezes zarządu Josef Cieslar. Umowa podpisana została na okres 4 lat.
– Wraz z podpisaniem umowy
rozszerzamy możliwość selektywnego zbierania wszystkich olei jadalnych
i tłuszczów, których używamy w domu podczas przygotowywania żywności. Do tej pory wszystkie Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Bielsku-Białej wyposażone są w pojemniki do selektywnego zbierania olejów jadalnych. Od marca zużyty olej będzie można oddawać w 100 miejscach.
Dzięki temu mieszkańcy pozbędą się
uciążliwego odpadu, a środowisko będzie mniej zanieczyszczone – podkreślił
zastępca prezydenta miasta Piotr Kucia.
Przedstawiciel firmy Trafin Oil PL
Sp. z o.o. powiedział, że uczynią wszystko, aby Bielsko-Biała była wzorem do
naśladowania w tej materii.
– Kluczem do osiągniecia sukcesu jest edukacja i dostępność. Będziemy jednocześnie prowadzić dużą akcję
informacyjną i uświadamiającą – poczynając od najmłodszych w przedszko-

lach, a równocześnie uczynimy wszystko, aby odległość do miejsc składowania
była jak najkrótsza. Ideałem, do którego
będziemy dążyć, jest stworzenie sieci,
w której odległość mieszkańca do kontenera na olej nie będzie dłuższa nić
500 metrów – mówił wiceprezes zarządu Trafin Oil PL Sp. z o.o. Josef Cieslar.
– Z naszego doświadczenia wynika, że rozstawione kontenery zapełniać się będą po dwóch lub trzech miesiącach. To wszystko zależy również od
sezonu. W święta zużywamy dużo więcej oleju niż w pozostałe dni. Zamierzamy zastosować sensory, które będą nas
informowały o zapełnieniu kontenera.
Staram się je opróżniać, gdy mają zajęte
60 proc. powierzchni. Zebrany olej przetransportujemy do fabryki w Czechach.
Tam najpierw zostanie on oczyszczony, a później posłuży jako komponent do
produkcji paliwa dla samochodów i samolotów – dodał przedstawiciel czeskiej
firmy.
W ramach pilotażu na terenie miasta ustawionych zostanie około 100 pojemników służących do gromadzenia
zużytych olei jadalnych. Zlokalizowane będą przy altanach śmietnikowych,
w miejscach wskazanych przez rady
osiedli oraz w placówkach oświatowych.
Wszystkie lokalizacje pojemników pokazane zostaną nie tylko na stronie internetowej www.czystemiasto.bielsko-biala.pl, ale również na specjalnej mapie
Bielska-Białej, udostępnionej przez Trafin Oil PL Sp. z o.o. Pierwsze pojemniki

pojawią się w mieście już w marcu. Lista
lokalizacji nie jest zamknięta i będzie poszerzana.
Selektywnie zbierane będą wszystkie oleje jadalne i tłuszcze, których używamy w domu podczas przygotowywania żywności. Wystarczy, że wlejemy zużyte oleje do dowolnej butelki PET i zaniesiemy ją do jednego z pojemników
przeznaczonych do segregacji oleju. Pamiętajmy, aby butelka była odpowiednio
zabezpieczona.
– Olej zatyka zarówno rury w domu, jak i w całej sieci kanalizacyjnej.
Usuwanie usterek spowodowanych olejem w rurach może być bardzo czasochłonne i kosztowne. Co więcej – oleje i tłuszcze nie są całkowicie usuwane
w oczyszczalniach ścieków. Jeśli poddajemy recyklingowi olej, zmniejsza się

konieczność uprawy nasion oleistych do
celów przemysłowych, ponieważ jeden
olej jest używany dwukrotnie. Wreszcie,
proces ten oszczędza CO2 – wyjaśnia
naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Joanna Bojczuk.
Dodatkowo w ramach umowy wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia kampanii edukacyjnej wśród
bielszczan dotyczącej selektywnej
zbiórki oleju jadalnego.
Przypominamy, że pojemniki służące do selektywnej zbiórki zużytych
olei jadalnych są cały czas dostępne
w dwóch Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych na terenie naszego miasta.
Więcej informacji na stronie: www.
segregujolej.pl.
q

Zastępca prezydenta Bielska-Białej Piotr Kucia i wiceprezes zarządu Trafin Oil PL
Sp. z o.o. Josef Cieslar podpisują umowę
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Dobrze, że rozbudowano Cieszyńską
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przedstawił najnowsze dane obrazujące natężenie ruchu pojazdów w kluczowych dla miasta punktach.
Największe natężenie ruchu w tym przypadku występuje na skrzyżowaniu alei gen. Władysława Andersa, ul. Partyzantów i ul. gen. Bora-Komorowskiego. Natomiast spośród 21 przejazdów kolejowych w mieście największemu natężeniu ruchu drogowego poddany jest ten
na ul. Komorowickiej.
Badania prowadzono we wrześniu ubiegłego roku w 71 miejscach. Okresowe pomiary natężenia ruchu
dostarczają bezcennych danych. Taka wiedza pozwala skutecznie korygować i usprawniać płynność ruchu
w mieście.
We wrześniu ubiegłego roku, posiłkując się przepisami ustawy o drogach publicznych, bielski MZD zlecił wykonanie badań określających liczbę pojazdów
przejeżdżających przez wybrane ulice i przejazdy kolejowo-drogowe na terenie Bielska-Białej. Pomiary prowadzono w 71 punktach, z czego 16 znajdowało się na
wlotach do miasta, 11 na ulicach doprowadzających do
ścisłego centrum, 19 na najważniejszych skrzyżowaniach oraz na 21 przejazdach kolejowych. Dodatkowe
cztery punkty wyznaczono w miejscach przebiegu ulic
nad lub pod linią kolejową. Równolegle do pomiarów na
drogach PKP badały natężenie ruchu kolejowego.
Analiza tak uzyskanych danych pozwala ustalić
kategorię przejazdów kolejowo-drogowych, a w efekcie także rodzaj zastosowanych zabezpieczeń na poszczególnych przejazdach. Dzięki pomiarom wiemy
np., że spośród 21 przejazdów kolejowych w mieście
największemu natężeniu ruchu drogowego poddany
jest ten na ul. Komorowickiej. Średnio na dobę pokonuje je ponad 13 tys. pojazdów. Najmniej uczęszczany jest przejazd na ul. Pod Grodziskiem – 85 pojazdów
na dobę.
Ruch wewnętrzny określono dzięki badaniom na
skrzyżowaniach i drogach dojazdowych kordonu wewnętrznego miasta. Największe natężenie ruchu w tym
przypadku występuje na skrzyżowaniu alei gen. Władysława Andersa, ul. Partyzantów i ul. gen. Bora-Komo-

Sygnalizator świetlny
bardzo potrzebny
Pulsacyjny sygnalizator świetlny nad
przejściami dla pieszych w ulicy Cieszyńskiej
w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Zniczową
w Wapienicy uruchomił Miejski Zarząd Dróg
w Bielsku-Białej.
Bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu jest nadrzędnym celem, przyświecającym działaniom służb drogowych. Najbardziej jednak narażonymi na skutki błędów na
drodze są piesi, stąd szczególna troska o zachowanie najwyższych standardów podczas
pokonywania jezdni przez tę grupę użytkowników dróg.
Piesi mają jednak swoje przyzwyczajenia, a te – jak mówi mądrość ludową – są drugą naturą. Kilka miesięcy funkcjonowania zmodernizowanej ulicy Cieszyńskiej pokazuje, że
warto jeszcze bardziej poprawić bezpieczeń-

rowskiego. Tylko w okresie pomiarowym, czyli w godzinach 6.00-18.00, przejeżdża przez nie prawie 47 tys.
pojazdów. Wśród miejskich ulic największy ruch panuje zaś na ul. Partyzantów w rejonie Gemini Parku (26,4
tys. poj.), dalej na alei gen. Władysława Andersa pod
rondem Hulanka (21,1 tys. poj.) oraz na ul. Cieszyńskiej
przed rondem Hulanka (20,1 tys. poj.). Ten rejon, jak
wynika z analizy danych, należy do najbardziej obciążonych ruchem samochodowym obszarów na terenie
Bielska-Białej.
Dane potwierdzają także zasadność niedawnej
rozbudowy ul. Cieszyńskiej. Nowy odcinek ulicy, pomimo dużego obciążenia, jest pokonywany przez kierowców bezpiecznie i płynnie.
Zlecenie obejmowało także pomiar natężenia
i kierunków ruchu wjazdowego do miasta; mierzono je
na granicy miasta, na skrzyżowaniach z drogami krajowymi i ekspresowymi. Dzięki temu wiadomo nie tylko,
ile aut wjeżdża do miasta, ale także ile kieruje się na jego obwodnice. Największe natężenie ruchu na wlotach
do miasta występuje na drodze S1 od strony Żywca
(23,9 tys. pojazdów na dobę). Drugim najbardziej obciążonym wlotem jest wjazd ul. Warszawską na drodze
DK1 od strony Katowic (21,4 tys. pojazdów na dobę).
Bardzo podobnie wygląda natężenie na drodze S52 od
strony Cieszyna (21 tys. pojazdów na dobę). Duży ruch
wjazdowy przenosi się także na niebędącą drogą dwupasmową DK-52 ulicą Krakowską od strony stolicy Małopolski (10,4 tys. pojazdów na dobę).
Pozostałe alternatywne wloty, czyli na ul. Cieszyńskiej – z Cieszyna, ul. Bystrzańskiej od strony Szczyrku i ul. Wyzwolenia z kierunku Oświęcimia

stwo użytkowników ruchu. Jednym z miejsc
wymagających wprowadzenia korekty jest
przejście w rejonie skrzyżowania dwujezdniowej ul. Cieszyńskiej z ul. Zniczową. Potrzebę pilnych działań zgłaszał wapienicki radny
Konrad Łoś. Proponował budowę w tym miejscu wzbudzanej sygnalizacji świetlnej, jednak
przeprowadzona w ubiegłym roku przez bielskie MZD analiza nie wykazała zasadności takiej instalacji.
Prowadzone od kilku miesięcy obserwacje zachowań uczestników ruchu przemawiają
za usytuowaniem w tym miejscu dodatkowego
elementu bezpieczeństwa ruchu drogowego
w postaci wysięgników z oznakowaniem informującym o przejściu dla pieszych wraz z pulsującymi lampami ostrzegawczymi (potocznie określanych też jako aktywne przejście dla
pieszych). Zasadnicza część instalacji jest już
wykonana, zaś w najbliższych dniach na wysięgnikach zostaną zainstalowane znaki oraz
lampy.
oprac. JacK

mieszczą się w granicach pomiędzy 6-8 tys. pojazdów
na dobę. Najmniejsze liczby towarzyszą pomiarom na
ul. Żywieckiej od strony Żywca (3,2 tys. pojazdów na
dobę). To jednak wynik zdecydowanego jej odciążenia
poprzez przeniesienie się zasadniczego ruchu na drogę ekspresową S1.
Pomiary uwzględniają nie tylko ogólną liczbę
przejeżdżających pojazdów, dla każdego punktu pomiarowego określono także strukturę ruchu z podziałem na rodzaje pojazdów. Wiadomo zatem, ile przejechało przez nie samochodów – osobowych, dostawczych, ciężarowych czy autobusów. Dodatkowo wyznaczono wahania natężenia ruchu w ciągu dnia.
MZD podkreśla, że otrzymane wyniki dają kompleksowy obraz natężenia ruchu na podstawowych ciągach komunikacyjnych w Bielsku-Białej. Dane te dostarczają obiektywnej wiedzy, potrzebnej podczas podejmowania strategicznych decyzji przy modernizowaniu i planowaniu nowych rozwiązań drogowych.
Pomiary natężenia ruchu odbywają się cyklicznie.
Powtarzanie ich co pięć lat pozwala prowadzić analizy
porównawcze, a to przynosi dodatkową cenną wiedzę
umożliwiającą efektywne zarządzanie drogową siecią
w mieście. Wszystko dla zapewnienia płynniejszego
ruchu, a co najważniejsze bezpieczeństwa jego użytkowników.
W najbliższym czasie MZD przedstawi także dane prezentujące trendy zmian natężenia ruchu w mieście.
oprac. JacK
źródło: Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
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Nikt nie przypuszczał,
że tuż przed 300-leciem
praw miejskich Białej
doczekamy się odkrycia,
które w zupełnie innym
świetle ukaże początki
samorządności miasta.
Kolejny raz okazało
się, że modernizacje
prowadzone przez
Miejski Zarząd Dróg stają
się pretekstem
do nowych odkryć.

Tekst opracowany na podstawie materiałów MZD

drogowcy w służbie archeologii
Modernizacja placu Wojska Polskiego od samego początku była prowadzona pod nadzorem archeologicznym,
bo dla nikogo nie było tajemnicą, że pod
płytą placu można się spodziewać pozostałości po pierwszym ratuszu w Białej. Budynek ten został uwidoczniony na
planie miasta wykonanym przez Rudischa na początku XIX wieku. Był drewniany, zbudowany na planie prostokąta,
z fasadą zwróconą na południe. Dach
dzielił z karczmą. Całości dopełniał budynek wagi miejskiej, wzmiankowany już
w 1744 roku.
Po odkryciu szczątków dawnego
ratusza i budynków sąsiadujących badania archeologiczne dla MZD przeprowadził archeolog Tomasz Wąsowski. Opisał wstępnie stan i funkcje odkrytych
fundamentów podkreślając, że wielokrotne przebudowy tego terenu na dużej części placu bezpowrotnie zniszczyły dawne ślady jego użytkowania. Przedstawił drobne znaleziska i zapowiedział,
że na ostateczne wyniki przyjdzie poczekać do zakończenia badań.
Równolegle do tych badań historycy miejscy – dr Bogusław Chorąży, Piotr
Kenig i dr Grzegorz Madej – jeszcze raz
wzięli na warsztat znane źródła do dziejów miasta i poddali je krytycznej analizie.
Podczas spotkania w Miejskim Zarządzie Dróg poświęconego ostatnim
odkryciom historycy ogłosili, że odkryty
na rynku budynek funkcję ratusza peł-

nił tylko do 1750 roku. Później działała
tu karczma – zwana zamiennie austerią,
a ratusz przeniesiono do budynku w południowej pierzei placu. Ma to doniosłe
znaczenie, bowiem dotąd uważano, że
konfederaci barscy właśnie w tym budynku 31 października 1769 roku podpisali akt utworzenia Generalnej Rady
Stanów Skonfederowanych, tzw. Generalności. Dokument oczywiście został
podpisany, ale, jak ogłosił na spotkaniu
historyk Piotr Kenig, odbyło się to w ratuszu przeniesionym 19 lat wcześniej
do nowej siedziby, usytuowanej w południowej pierzei placu. Odkryte niedawno w centralnej części placu fundamenty wtedy dźwigały już tylko karczmę, którą konfederaci z pewnością odwiedzali,
ale w nieco innym, bardziej towarzyskim
celu.
Wynikający ze wstępnych badań
wniosek, że odkryte fundamenty to pozostałości po karczmie, wymaga jeszcze ostatecznej weryfikacji. Jeżeli się
potwierdzi, to odkryty obiekt dla państwa polskiego nie stanowi szczególnej
wartości historycznej. Pomimo to zostanie poddany dodatkowym badaniom archeologicznym, podobnie jak przylegający do niego teren.
Archeolodzy w najbliższym czasie
skupią się także na poszukiwaniu pozostałości po wadze miejskiej oraz nawarstwień dawnego bruku. Dla inwestycji
oznacza to fragmentaryczne wstrzymanie części robót.

Obecny na spotkaniu w MZD Jarosław Maciejewski, reprezentujący Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, zapowiedział, że nastąpi zmiana decyzji dotyczącej prac na placu Wojska Polskiego – z dotychczasowej formy nadzoru
archeologicznego na badania archeologiczne. Potwierdził jednak, że na obszarze już przebadanym prace będą mogły
postępować. Firma wykonawcza musi
więc wprowadzić zmiany w zaplanowanym harmonogramie działań, a część
robót wstrzymać w oczekiwaniu na efekty pracy archeologów.
MZD został zobowiązany do zabezpieczenia odkrytych fundamentów,
które w dalszym etapie zostaną przykryte płytą nowego placu. Oddanie no-

wego placu Wojska Polskiego może się
więc opóźnić. Zarówno przedstawiciele
konserwatora zabytków, jak i historycy
rozumieją jednak potrzebę kontynuowania rozpoczętej przebudowy, stąd zgodne dążenie wszystkich do możliwie najszybszego zakończenia prac archeologicznych i jak najszybszego wykonania
zasadniczej inwestycji.
Specjalne spotkanie, które w tym
celu zostało zwołane, zakończyło głośno wypowiedziane życzenie zastępcy
prezydenta miasta Przemysława Kamińskiego, aby bielszczanie na nowo oddanym placu wspólnie mogli uczcić 300-lecie nadania praw miejskich Białej, które
obchodzić będziemy 9 stycznia 2023 roku.
JacK

Historyk Piotr Kenig prezentuje wyniki badań
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REWOLUCYJNE BADANIA W BCO-SM
– dokończenie ze str. 1
Mowa nawet na etapach przedobjawowych w populacji mieszkańców naszego regionu oraz w grupach
podwyższonego ryzyka zawodowego związanych ze
specyficznymi nowotworami. Chodzi np. o osoby pracujące w przemyśle węglowym i raka płuc.
Do badań użyta zostanie metoda właśnie prof. Silvestrisa i opracowany przez niego algorytm doboru do
badania tylko wybranych mutacji genowych, zapewniający szybszą i kilkunastokrotnie tańszą możliwość oceny ich korelacji związanych z wybranymi, najczęstszymi postaciami nowotworów – raka jelita grubego, piersi i płuc.
– Metoda nazywa się właśnie płynną biopsją
i polega na tym, że z krwi pacjenta jesteśmy w stanie
wykryć wszelakie ślady raka – to znaczy wszystkie jego
rozpuszczalne we krwi części, czy to ślady DNA, czy
to drobne kawałki guzów – tłumaczył profesor F. Silvestris. – Dzięki tej metodzie możemy nie tylko zapobiegać rakowi, nie tylko zajmować się chorobą, ale mamy
także możliwość rozpoznania raka przed momentem,
kiedy staje się on groźny. Metoda polega na rozpoznawaniu ilości DNA, ilości mutacji DNA związanych z rakiem we krwi. Dzięki temu pomagamy pacjentom, którzy jeszcze nie są mają objawów choroby – dodał profesor.
Dyrektor BCO-SM Lech Wędrychowicz mówiąc
o metodzie płynnej biopsji, nie szczędził słów uznania.
Twierdził wręcz, że to święty Graal onkologów. Dlaczego? Bo jest rzeczą niezwykle cenną, pożądaną i nieosiągalną do tej pory w dziedzinie onkologii, przynajmniej powszechnie.
– O płynnej biopsji w onkologii wszyscy marzą od
30 lat. Metoda polega na tym, że z pobranej krwi obwodowej jesteśmy w stanie stwierdzić, że jest choroba nowotworowa, nawet na etapie takim, że nie ma jeszcze
żadnych objawów. Dlatego to jest święty Graal – mówił
L. Wędrychowicz. – My chcemy leczyć ludzi i potrafimy
wyleczyć nowotwór, ale czas działa na niekorzyść. Pacjenci zawsze, ale to zawsze, trafiają do nas za późno,
niezależnie jak się to kończy – czy pacjenta uratujemy,
czy nie – zawsze jest za późno. Gdybyśmy natomiast
wiedzieli wcześniej, to wszystkie nasze działania miałyby dużo większy sens, bo jesteśmy w stanie wyleczyć
tych ludzi, którzy teraz giną. Obecny system proponuje płynne biopsje, ale one są niesamowicie kosztowne.
To są badania o kosztach rzędu 70.000-100.000 złotych i stosuje się je u pacjentów będących w trakcie leczenia, żeby ocenić skuteczność działań i modyfikować
terapie. Tymczasem nowatorstwo profesora Silvestrisa
polega na tym, że jego metoda ma być na tyle tania, że
będzie mogła być stosowana jako badanie wręcz przesiewowe, podstawowe dla całej populacji. Tylko cena
tego badania musi być akceptowana, czyli musi ono
być 100 razy tańsze niż w tej chwili – tłumaczył L. Wędrychowicz.
I wydaje się, że wszystko leży w granicach możliwości. Bowiem dzięki opracowanej przez profesora specjalnej matrycy genetycznego badania krwi nie
trzeba badać całego genotypu, jak to się działo dotychczas. Ograniczenie liczby badanych genów do genów
charakterystycznych dla poszczególnych rodzajów nowotworów obniży koszt badania do kilkuset złotych.

Uczestnicy spotkania w BCO-SM
Projekt w BCO-SM będzie składał się z dwóch
zasadniczych etapów. Pierwszy to badania krwi na grupie 150 pacjentów z chorobami nowotworowymi. Ich
celem będzie wyodrębnienie odpowiednich oznaczeń
genetycznych charakterystycznych dla nowotworów
piersi, płuca i jelita grubego w populacji polskiej. Drugi etap to badania przesiewowe/populacyjne na grupie
1.600 pacjentów, z czego 800 osób to pracownicy przemysłu węglowego, a druga połowa to grupa kontrolna
spoza tej populacji.
– Projekt rozpocznie się mniej więcej od 1 marca, kiedy to zaczniemy wybierać pacjentów i pobierać
od nich próbki krwi. Natomiast na przełomie sierpnia
i września tego roku będziemy już sekwencjonować
próbki genetyczne, które zebraliśmy od pacjentów.
W kręgu naszych zainteresowań leżą głównie trzy typy
raka – rak płuc, rak jelita grubego i rak piersi, ponieważ
są to najczęściej występujące typy nowotworów w województwie śląskim. Naszą szczególną uwagę skierujemy ku nowotworom płuc ponieważ widzimy związek
między przemysłem węglowym a większą liczbą zachorowań na tę chorobę – mówił profesor F. Silvestris.
To kolejne badania kliniczne w BCO-SM, ale
pierwsze na taką skalę. W organizacji jak zawsze pomógł organ założycielski, czyli miasto, i samorząd województwa śląskiego. Na dobre efekty polsko-włoskiej
współpracy liczy między innymi prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.
– W ubiegłym roku oddaliśmy do użytku nowoczesny obiekt przy ul. Wyzwolenia, w którym możemy
leczyć nowotwory, a teraz skłaniamy się ku temu, aby
je jak najwcześniej wykrywać. Bo tak naprawdę wcale nie chcemy używać sprzętu do leczenia chirurgicznego czy naświetlania, lepiej byłoby wykrywać nowotwory na etapie, kiedy ten sprzęt jeszcze nie jest potrzebny, czyli jak najwcześniej. Rozwijamy działalność
kliniczną naszego szpitala i kolejnym efektem tego rozwoju jest współpraca z profesorem Silvestrisem, który
pracuje nad bardzo nowoczesną metodą płynnej biopsji pozwalającą na wykrywanie z dużym prawdopodobieństwem pewnych nowotworów, co gwarantuje ich

wyleczenie albo nawet może zapobieżenie leczeniu. To
oczywiście musi potrwać, te badania muszą być przeprowadzone na dużych próbach ludzkich, postaramy
się sprostać wyzwaniu. Liczę na dobre efekty współpracy – mówił prezydent.
Poza dużą liczbą chorych, o którą w projekcie
chodzi, Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski
ma coś jeszcze. To doskonała baza techniczna do wykonywania badań. Placówka posiada dwa pełnoprofilowe laboratoria, które wykonują badania z zakresu biochemii, immunochemii, chemii klinicznej, analityki ogólnej oraz immunohematologii transfuzjologicznej.
Zastępca kierownika laboratorium w Beskidzkim
Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim w Bielsku-Białej
dr n. med. Izabela Gumółka zapewnia, że kadry laboratorium stanowi zespół bardzo dobrych specjalistów,
diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej.
– Wykonujemy m.in. badania kliniczne z udziałem pacjentów naszego szpitala, którym podawano nowoczesne leki onkologiczne – tak zwaną chemioterapię
celowaną. Bierzemy również udział w programach kontroli zewnątrzlaboratoryjnej, w których wyniki naszych
badań są porównywane z wynikami badań innych laboratoriów na całym świecie. Oprócz tego współpracujemy z lekarzami, głównie onkologami klinicznymi w zakresie wykonywania badań naukowych, których celem
jest poszukiwanie nowych biomarkerów wykorzystywanych do diagnostyki i monitorowania leczenia pacjentów z chorobą nowotworową – mówi dr I. Gumółka.
Projekt polsko-włoskich badań uzyskał dofinansowanie ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Jego wartość to 2.573.100,00 złotych, dotacja wynosi
1.886.400,00 złotych.
Realizatorem projektu jest ONCOuniverse sp.
z o.o.
Emilia Klejmont
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miasto

Cukiernicza pasja

Wracają hulajnogi
pamiętaj o bezpiecznej jeździe
Rusza kolejny sezon wynajmu elektrycznych hulajnóg na bielskich ulicach. Zanim skorzystamy z tej formy transportu, warto przypomnieć sobie podstawowe zasady bezpiecznej jazdy na tych akumulatorowych jednośladach.
Hulajnogi elektryczne na całym świecie zdobywają coraz większą popularność, nie dziwi zatem, że systemy ich wynajmu pojawiły
się także w Bielsku-Białej. Pozimowa aura staje się powoli łaskawa
dla dwukołowych pojazdów, warto jednak przypomnieć sobie ważną
zasadę jednośladowego transportu.
Im mniejsze koła – tym łatwiej o wywrotkę, szczególnie na mokrej lub śliskiej nawierzchni. Dlatego przed wypożyczeniem hulajnogi,
która tylko pozornie wydaje się najbezpieczniejszym i najprostszym
w prowadzeniu pojazdem, przypomnijmy sobie podstawowe zasady
bezpiecznego i odpowiedzialnego poruszania się po drogach publicznych. Oto one: przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu użytkownik
kategorycznie powinien zapoznać się z instrukcją użytkowania hulajnogi i regulaminem jej wynajmu – osobno w każdej z sieci wypożyczalni, z której aktualnie korzysta. Korzystamy z kasku oraz wygodnego obuwia na płaskiej podeszwie, jeździmy tylko w dozwolonych
miejscach, jeździmy w linii prostej, unikając ostrych zakrętów, nie korzystamy z hulajnogi w czasie ekstremalnych warunków pogodowych,
nie korzystamy z hulajnogi pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Hulajnoga jest pojazdem jednoosobowym!
Parkowanie jest równie ważnym elementem odpowiedzialnego
korzystania z miejskich hulajnóg. To zagadnienie zostało uregulowane w skali kraju w maju 2021 roku. Wypożyczony jednoślad, po zakończeniu jazdy, należy pozostawić jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, ale w bezpiecznej odległości od jezdni oraz równolegle
do jej krawędzi.
Przepisy nakazują zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami i zachowanie miejsca na chodniku o szerokości 1,5 m.
Newralgicznymi miejscami dla użytkowników ruchu są przejścia
dla pieszych. Parkując, dobrze jest wybrać miejsce oddalone od nich
na tyle, by pojazd nie zagrażał bezpieczeństwu pieszych i pozostałych użytkowników dróg. Należy także pamiętać o ustawieniu hulajnogi na nóżce, by zachowała stabilność podczas postoju.
Hulajnogi elektryczne wspomagają zrównoważony rozwój,
wspierając jednocześnie lokalną społeczność w szybkim i wygodnym
przemieszczaniu się po mieście. Zmniejszają także liczbę prywatnych
aut, będących źródłem zanieczyszczeń powietrza, hałasu i korków.
Bezpieczna, ostrożna i przepisowa jazda na hulajnodze, a także
odpowiedzialne ich parkowanie może sprawić, że Bielsko-Biała będzie jeszcze bardziej przyjazne mieszkańcom i odwiedzającym je turystom.
oprac. ek
źródło: Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

Bielski Zespół Szkół
Gastronomicznych i Handlowych
i Lycée Christian Bourquin
w Argelès-sur-Mer we Francji
finalizują przedsięwzięcie Od
tradycji po nowoczesne technologie
w cukiernictwie w Europie. Jest to
projekt dofinansowany z Funduszy
Europejskich w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój.
– Celem 6-miesięcznego projektu było
zwiększenie zainteresowania kierunkiem technik technologii żywności, podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów
kształcących się w zawodzie technik technologii żywności, udział w praktycznych zajęciach
w międzynarodowej grupie we Francji, podniesienie umiejętności językowych uczniów w celu
przygotowania ich do przyszłej pracy zawodowej poza granicami kraju – informowała koordynator projektu Anna Nawrocka-Kaniewska.
W listopadzie 2021 r. uczniowie Gastronoma wraz z opiekunami spędzili tydzień
w szkole w mieście Argelès-sur-Mer, malowniczo położonym pomiędzy Pirenejami a Morzem Śródziemnym. Od pierwszych chwil młodzież budowała niezwykłą relację, bez trudu
pokonując wszelkie bariery, a także oddawała
się pasji cukierniczej. Uczniowie przygotowali
tradycyjne francuskie i polskie wypieki, których
wspólna degustacja stała się kulinarnym świętem. Uroku całości dodały też lokalne, tradycyjne wyroby piekarnicze, którymi Francuzi chętnie się dzielili.
Uczestnicy projektu mogli poznać czarujące pobliskie miasteczka, spotykać wybitnych,
znanych ze swojego mistrzostwa cukierników,

którzy dzielili się chętnie swoją wiedzą i doświadczeniem. Znana katalońska cukiernia Olivier Bajard-MeilleurOuvrier de France Pátissier
Champion duMonde des MétiersduDessert
w Collioure czy piekarnia PensuetMaitreArtisan Boulanger Pátissier – zachwyciły wszystkich wyrobami lokalnymi i rzemieślniczymi.
Przed wyjazdem uczestnicy projektu długo się do niego przygotowywali, m.in. uczestnicząc w 20-godzinnym kursie języka angielskiego, opracowując prezentacje na temat bielskiego Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych i informatory turystyczne dotyczące
Argelès-sur-Mer i okolic. Uczniowie brali udział
w dodatkowych zajęciach przygotowujących
ich do spotkania z francuskimi kolegami, licznych spotkaniach informacyjno-organizacyjnych, także w zajęciach praktycznych, na których piekli – kruche mazurki z różą, bakaliami,
polewami, lukrami, korzenne, miodowe pierniki
z konfiturą śliwkową, drożdżowe rogale świętomarcińskie z nadzieniem z białego maku oraz
aromatyczną szarlotkę z polskich jabłek z lodami bananowymi z advokatem, pianką cynamonową i chipsem z prażonej kaszy jaglanej
w miodzie.
Na każdym etapie realizacji projektu młodzież miała wpływ na jego kształt oraz na produkty finalne, np. książkę z recepturami cukierniczymi czy słowniczek polsko-angielsko-francuski z najczęściej używanymi słówkami stosowanymi w pracy cukiernika.
Obecnie cukiernicza przygoda dobiega
końca. Wszyscy uczestnicy przedsięwzięcia –
zarówno uczniowie, jak i nauczyciele – przygotowują produkty finalne, które niebawem zostaną zaprezentowane na uroczystym zakończeniu projektu, podczas którego będą dzielić się
swoimi projektowymi doświadczeniami.
oprac. JacK

fot. archiwum Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
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plany zagospodarowania
przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art.
39 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prezydent Bielska-Białej zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Bielsku-Białej uchwały nr XLI/971/2022
z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wprowadzającego zakaz zabudowy, w celu ochrony terenu zieleni w rejonie potoku Krzywa w Bielsku-Białej, na wschód od drogi
ekspresowej S-69 i na północ od torów kolejowych
– w zakresie zmiany sposobu odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz oczyszczonych ścieków.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu. Wnioski należy składać do
Prezydenta Miasta Bielska-Białej na piśmie (pocztą
lub na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego) lub za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym
poczty elektronicznej na adres: kaminski.sekretariat@
um.bielsko.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 18 marca 2022 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię,
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Zmiana planu ma na celu zmianę sposobu odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz oczyszczonych ścieków na terenie objętym zmianą planu.
q

sprzedaż
na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.
2021, poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiado-

Na rzecz osób
niepełnosprawnych
Do 28 lutego trwają konsultacje społeczne
projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego
Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych do 2030 roku. Swoim zasięgiem konsultacje
obejmują obszar miasta Bielska-Białej. Do udziału w nich uprawnieni są mieszkańcy Bielska-Białej
oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, prowadzące w mieście działalność statutową w zakresie obejmującym
przedmiot konsultacji. Konsultacje polegać będą na
kierowaniu przez uprawnione podmioty opinii i uwag
w formie elektronicznej.

mości, że 25 lutego 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Bielsku-Białej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej bip.um.bielsko.pl zamieszczone zostały – na okres
21 dni – wykazy nieruchomości, dotyczące sprzedaży:
1. działki oznaczonej jako dz. 409/18 o pow. 856 m2, położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Muszlowej, obręb Stare Bielsko – w drodze bezprzetargowej, z przeznaczeniem na uzupełnienie nieruchomości przyległej
ozn. jako dz. 409/10 obręb Stare Bielsko.
2. działki oznaczonej jako dz. 409/20 o pow. 826 m2,
położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Muszlowej, obręb Stare Bielsko – w drodze bezprzetargowej, z przeznaczeniem na uzupełnienie nieruchomości
przyległej ozn. jako dz. 409/9 obręb Stare Bielsko.
3. pomieszczenia gospodarczego w budynku przy ul.
Browarnej 26/1 zlokalizowanego na poziomie piwnic
wraz z udziałem 103/1000 części w dz. 583/20, 583/21,
583/22 obr. Górne Przedmieście o powierzchni 36,38
m2 – w drodze przetargu pisemnego ograniczonego
skierowanego do współwłaścicieli budynku.
q

najem, dzierżawa
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.
z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Prezydent Miasta Bielska-Białej podaje 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 25 lutego 2022 r. zamieszczone zostały
wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy
Bielsko-Biała, przeznaczonych do oddania w najem /
dzierżawę w drodze bezprzetargowej:
• cz. dz. 1/16 obręb Dolne Przedmieście 53 na czas
oznaczony 10 lat,
• cz. dz. 112/5 obręb Dolne Przedmieście 82 na czas
nieoznaczony,
• cz. dz. 27/43 obręb Wapienica na czas nieoznaczony,
• cz. dz. 787/41 obręb Mikuszowice Śląskie na czas nieoznaczony,
• cz. dz. 384/99 i 384/100 obręb Żywieckie Przedmieście na czas nieoznaczony.
q

Opinie i uwagi w ramach konsultacji można zgłaszać poprzez interaktywny formularz zamieszczony na stronie www.bielsko-biala.pl w zakładce Konsultacje społeczne oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: politykaspol@
um.bielsko-biala.pl.
Wjaśnień udziala Wydział Polityki Społecznej
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
q

1 % podatku,
100 % pomocy
– dokończenie ze str. 1
W Bielsku-Białej rozpoczęła się szeroko zakrojona kampania promocyjna 1 % przygotowana
przez miasto Bielsko-Białą wraz z Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym Teatr Grodzki oraz Centrum Handlowym Gemini Park, która potrwa do 30
kwietnia 2022 r. Działania informacyjne obejmują artykuły publikowane w prasie i internecie, plakaty rozmieszczone w różnych punktach naszego miasta,
w tym citylighty na 22 przystankach autobusowych
oraz w CH Gemini Park, a także banery zawieszone w centrum miasta oraz billboard. Akcja promocyjna obejmie również reklamę na miejskim autobusie,
który kursować będzie przez centrum Bielska-Białej.
Oprócz ekspozycji reklam na terenie miasta, przedsięwzięcie promujące 1 % zaistnieje również w mediach społecznościowych. Relacje, posty oraz filmiki
promujące OPP będą publikowane m.in. na Facebooku, Instagramie czy YouTubie.
Na potrzeby kampanii zostaną nagrane spoty
reklamowe zachęcające mieszkańców naszego miasta do przekazywania 1 % podatku na rzecz OPP,
które emitowane będą w Radiu Bielsko. W ramach
promocji 1 % nagranych zostanie 10 filmików, które
przedstawiać będą organizacje pozarządowe posiadające status organizacji pożytku publicznego.
W trakcie trwania kampanii zostanie zorganizowane spotkanie w Centrum Handlowym Gemini Park,
podczas którego zaproszony ekspert, wyjaśniać będzie, jak przekazać 1 %, a także będą się prezentować organizacje pożytku publicznego, które przybliżą
mieszkańcom swoją działalność.
Utworzona zostanie także strona internetowa
dedykowana promocji 1 % na rzecz OPP.
Jak co roku emitowany będzie również spot
promocyjny (w spocie tym udział wzięła grupa przedszkolaków oraz prezydent Bielska-Białej Jarosław
Klimaszewski, aktorka Anna Guzik-Tylka oraz sportowiec, przedsiębiorca i filantrop Rafał Sonik).
Decyduj mądrze – zostaw swój 1 % w Bielsku-Białej.
Obok publikujemy pełną listę bielskich organizacji uprawnionych do pozyskania 1 % podatku za
2021 r. Można ją również znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej,
na stronie www.bip.um.bielsko.pl. Lista została opracowana na podstawie wykazu organizacji pożytku
publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 r. opublikowanego na stronie Narodowego Instytutu Wolności pod adresem: niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/, stan
na 7 lutego 2022 r.
q
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ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO Z BIELSKA-BIAŁEJ UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA 1% PODATKU DOCHODOWEGO ZA 2021 ROK
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NAZWA ORGANIZACJI
Fundacja Dziecięce Marzenia
Klub Inteligencji Katolickiej w B-B
Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski z dopiskiem
w rubryce cel szczegółowy 1% – dla Koła Grodzkiego w B-B
Towarzystwo Szkolne im. M. Reja
Katolickie Towarzystwo Kulturalne w B-B
Ochotnicza Straż Pożarna Bielsko-Biała Hałcnów
Stowarzyszenie Wolna Szkoła Waldorfska
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski Ada
Stowarzyszenie Olszówka
Beskidzkie Stowarzyszenie Ratowania Serca w B-B
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca BESKID
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej z dopiskiem
w rubryce cel szczegółowy 1% – GSL-071 lub GSL-072
Bielskie Towarzystwo Trzeźwości
Automobilklub Beskidzki
Fundacja Światło-Życie z dopiskiem w rubryce cel		
szczegółowy 1% – Ośrodek Fundacji Światło-Życie w B-B
Fundacja Pomocy Przedszkolom Waldorfskim
Stowarzyszenie Region Beskidy
Towarzystwo Sportowe BBTS Bielsko-Biała
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w B-B
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Port
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział 		
PTTK Podbeskidzie w B-B
Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział Bielsko-Biała
Ludowy Klub Sportowy Zapora Wapienica
Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja
Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Aktywności Na Wirażu
Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych
Stowarzyszenie Wspierania Rodziny w B-B
Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Razem
Śląska Fundacja Błękitny Krzyż
Klub Sportowy Sprint
Fundacja dla Dzieci Dar Serca
Bialski Klub Sportowy Stal
Międzyszkolny Klub Narciarski Zryw
Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe WŁÓKNIARZ
Komorowickie Stowarzyszenie Muzyczne
Koło Bielskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta
Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe
Fundacja Dziecięcy Uśmiech do Świata
Klub Sportowy Live
Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień Nadzieja
Beskidzkie Towarzystwo Sportowe Rekord
Beskidzki Klub Motorowy
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Terenowy w B-B
Klub Wysokogórski w B-B
Klub Sportowy AS
Fundacja Światło Nadziei
Stowarzyszenie Amazonki w B-B
Fundacja Praesterno z dopiskiem w rubryce cel szczegółowy
1% – Śląski Ośrodek Fundacji Praesterno w B-B
Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne
Fundacja Centrum Fotografii
Beskidzka Inicjatywa Lokalna
Polski Czerwony Krzyż z dopiskiem w rubryce cel
szczegółowy 1% – Oddział Rejonowy w B-B
Fundacja Ekologiczna Arka
Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Młodzieży Szukam Drogi

0000230606
0000232640
0000232680
0000239627
0000240394
0000247812
0000248238
		
0000266019
0000273051
		
		
0000273382
0000274216
0000279131
		
0000279330
0000283067
0000298899
0000317277
0000319285
0000324731
		
0000327251
0000329068
		
0000345381
0000361743
		
0000379583
0000387207
0000387299
0000390203
		
0000392605
		
0000394627
0000398339
0000398781
0000404373
0000429587
0000438516
0000480586
0000489409
0000489584
0000494775
0000498197
0000501927
		
0000541611
0000587403
0000599489
		
0000603456
0000609117
0000622053
0000625337
0000656064
0000666135
0000670453
0000679153
0000697348
0000764385

Stowarzyszenie na Rzecz Bielskiej Szkoły Muzycznej
Parafialno-Szkolny Klub Sportowy Beskidy
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Hałcnowa
Stowarzyszenie Forum Edukacyjne
Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany
Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckiej
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Serce
Dla Serca przy Parafii Św. Trójcy w B-B
Stowarzyszenie Chóralne GRADUALE
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska
z dopiskiem w rubryce cel szczegółowy 1% – Hufiec
Beskidzki
Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu
Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę
Stowarzyszenie Grupa Wsparcia dla Niesłyszących 		
i ich Rodzin Podbeskidzie
Stowarzyszenie Meijin
Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody
Fundacja Drachma
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w B-B
Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej
Stowarzyszenie Humanitarno-Ekologiczne Dla Braci
Mniejszych
Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa
Wielkie Serce
Stowarzyszenie Aktywności Fizycznej i Artystycznej AFART
Bielskie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny 		
Światło
Stowarzyszenie Wspierania Dzieci z Przedszkola nr 38
Fundacja Serca dla Maluszka
Fundacja Pomaluj mój świat
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym
z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi As
Konfraternia Kaplicy Zamkowej Książąt Sułkowskich
Pod Wezwaniem Św. Anny w B-B
Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia
Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych i Porzuconych Budrysek
Fundacja Babci Aliny
Stowarzyszenie Wspierania Bielskiej Onkologii
Fundacja Jamniki Niczyje
Stowarzyszenie Motomikołaje Bielsko-Biała
Fundacja Pomaluj Nasz Świat
Stowarzyszenie Akademia Seniora
Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Zwierząt Reksio
Fundacja JONATAN – Pomagamy Dzieciom z Wyzwaniami
Katolicki Klub Sportowy ICHTHYS Bielsko-Biała
Fundacja na rzecz rozwoju Szpitala Pediatrycznego w B-B
Razem dla Dzieci
Fundacja Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej
Sfera Rozwoju Człowieka
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Trampolina BB
Zróbmy.To
Fundacja Imperium Sportu
Fundacja Mysikrólik – Na pomoc dzikim zwierzętom
Stowarzyszenie Podbeskidzie wspólna pamięć
Beskidzki Klub Tenisowy ADVANTAGE Bielsko-Biała
Stowarzyszenie Kotełkowa Drużyna
Fundacja Pasjonaci Życia
Fundacja SYMEON Beskidzkie Centrum Edukacji i Opieki
Fundacja PSIA EKIPA – RAZEM DLA ZWIERZĄT
Stowarzyszenie PANAKEJA
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od 1 marca Rekrutacja
do przedszkoli
Ważne informacje dla rodziców dzieci, którzy będą chcieli zapisać dziecko do przedszkola publicznego w Bielsku-Białej na rok szkolny
2022/2023. Postępowanie rekrutacyjne rozpocznie
się 1 marca i zakończy się 27 czerwca.
Do publicznego przedszkola przyjmuje się
kandydatów zamieszkałych w Bielsku-Białej.
W przypadku gdy kandydatów jest więcej niż miejsc
w przedszkolu, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne z wykorzystaniem systemu informatycznego. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny
2022/2023 rozpoczyna się 1 marca 2022 roku i prowadzone będzie na wniosek rodziców ubiegających
się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy.
Rodzice dzieci już przyjętych do przedszkola
składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym, w ciągu 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
Kandydaci w wieku od 3 do 5 lat urodzeni w latach 2017-2019 mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Kandydaci
w wieku 6 lat urodzeni w 2016 roku mają ustawowy
obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu. Na wniosek rodziców mogą też
rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.
Kandydaci urodzeni w latach 2014-2015 posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
mogą kontynuować wychowanie przedszkolne po
uzyskaniu odroczenia obowiązku szkolnego.

LIGOWYM OKIEM
Tauron 1. Liga – mężczyźni
10 lutego, BBTS Bielsko-Biała –
KPS Siedlce 3:0 (25:16, 26:24,
25:23)
tabela:
1. BBTS Bielsko-Biała (51 pkt.)
2. MKS Będzin (47 pkt.)
3. BKS Visła Proline Bydgoszcz
(45 pkt.)

Tauron Liga – kobiety

12 lutego, Grot Budowlani Łódź
– BKS BOSTIK Bielsko-Biała 1:3
(24:26, 15:25, 25:19, 28:30)
20 lutego, BKS BOSTIK Bielsko-Biała – IŁ Capital Legionovia Legionovo 2:3 (25:22, 15:25, 25:17,
21:25, 19:21)
tabela:
1. Developres BELLA DOLINA
Rzeszów (50 pkt.)
2. Grupa Azoty Chemik Police
(44 pkt.)

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Bielska-Białej mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. Dotyczy to również kandydatów 2,5-letnich
(urodzonych do końca lutego 2020 roku).
Formularz wniosku o przyjęcie dziecka do
przedszkola znajduje się pod adresem: https://bielsko-biala.nabory.pl. Również pod tym adresem
znajdują się oferty każdego przedszkola wraz z liczbą wolnych miejsc, opis lokalizacji oraz szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego, na każdym jego etapie.
Uwaga! System wraz z wnioskiem do wypełnienia dostępny będzie w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. 1 marca 2022 roku
o godz. 9.00. W przypadku problemów z dostępem
lub użytkowaniem systemu w każdym przedszkolu
udzielana będzie pomoc techniczna. Tam też należy kierować ewentualne zapytania związane z rekrutacją.
Postępowanie rekrutacyjne z wykorzystaniem
systemu informatycznego nie dotyczy kandydatów
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych i specjalnych. W tym przypadku postępowanie prowadzone jest na odrębnych
zasadach w każdym przedszkolu, w którym takie
oddziały funkcjonują. Są to: Przedszkole Integracyjne nr 1 w Bielsku-Białej, Przedszkole Integracyjne
nr 2 w Bielsku-Białej oraz Przedszkole nr 38 z Oddziałami Specjalnymi w Bielsku-Białej. Tam też należy kierować ewentualne zapytania związane z postępowaniem rekrutacyjnym.
oprac. ek

3. IŁ Capital Legionovia Legionowo (39.pkt.)
---7. BKS BOSTIK Bielsko-Biała (26
pkt.)

Futsal Ekstraklasa

19 lutego, Rekord Bielsko-Biała –
Red Devils Chojnice 2:1 (1:1)
tabela:
1. Rekord Bielsko-Biała (46 pkt.)
2. Piast Gliwice (42 pkt.)
3. KS Constract Lubawa (41 pkt.)

19 lutego, Basket Hills Bielsko-Biała – MUKS 1811 Tarnów 98:80
(48:36)
tabela:
1. BS Polonia Bytom (46 pkt.)
2. Basket Hills Bielsko-Biała (39
pkt.)
3. KKS Ragor Tarnowskie Góry (42
pkt.).
ps

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

Fortuna 1 Liga

tabela:
1. Miedź Legnica (44 pkt.)
2. Widzew Łódź (39 pkt.)
3.. Korona Kielce (35 pkt.)
4. Podbeskidzie Bielsko-Biała (32
pkt.)

2. Liga Mężczyzn PZKosz

13 lutego, Niedźwiadki Chemart
Przemyśl – Basket Hills Bielsko-Biała 73:82 (42:45)

WAŻNE TELEFONY

fot. futsalekstraklasa.pl

Rada Seniorów Bielska-Białej tel. 518676301
od września dyżury w czwartki w godz. 11.00-13.00
w siedzibie RS przy ul. Stanisława Stojałowskiego 32
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zawodniczki
sprintu biegają
i skaczą na medal

Brąz Wiktorii Biskup

Zawodniczka bielskiego Klubu Sportowego Sprint Wiktoria Biskup 30 stycznia zdobyła brązowy medal na 4. Memoriale im. Ireny
Szewińskiej w Toruniu. W zawodach wystartowała czołówka sprinterska Polski w kategorii K U16. Wiktoria Biskup, podopieczna Katarzyny
Dobii, zajęła 3. miejsce na 60 m i 4. na 300 m. 7.86 – to jej nowa życiówka na 60 m, którą pobiegła w finale U16 – jest to obecnie 3. wynik
w Polsce w tej kategorii.

nasi Młodzi akrobaci
Bardzo dobry występ bielskich akrobatów
z Klubu Sportowego Start na Turnieju Walentynkowym, 5 lutego br. w Rudzie Śląskiej. W zmaganiach udział wzięli najmłodsi akrobaci sportowi, do
15. roku życia, z województw śląskiego i małopolskiego.
Bielscy zawodnicy przy bardzo silnej konkurencji zajęli wiele medalowych i punktowanych
pozycji. W ćwiczeniach indywidualnych najmłodszych 6-letnich zawodniczek wygrała Tola Nosowicz, drugie miejsce zajęła Viktoria Musiał. W grupie zawodniczek starszych, w ćwiczeniach indywidualnych, wygrała Milena Sztuczka, a czwarte
miejsce zajęła Natalia Bojdys. W klasie młodzie-

Złota Maja Chamot

Podczas Halowych Mistrzostw Polski U-18 i U-20,
które odbywały się w dniach 11-13 lutego w Rzeszowie,
reprezentanci Klubu Sportowego Sprint dobrze się zaprezentowali. Największy sukces odniosła Maja Chamot, która wynikiem 4.10 w skoku o tyczce w kategorii
U-20 zdobyła złoty medal. Trenerem zawodniczki jest
Magdalena Kubala.
oprac. JacK

żowej, do lat 11, w konkurencji dwójek chłopców
klasy młodzieżowej wygrali Iwo Wyrwicz i Sviatosław Kasatkin. W bardzo silnie obsadzonych trójkach dziewcząt klasy trzeciej czwarte miejsce zajęły Kamila Dziobak, Maja Malessa i Hanna Białas,
a siódme Maja Giller, Małgorzata Giller i Maria Siodłak. W dwójkach dziewcząt brązowe medale zdobyły Anna Litwin i Oleksandra Kasatkina, czwarte
miejsce zajęły Kamila Dziobak i Hanna Kowalczyk,
a siódme Anna Zdziennicka i Anna Wątroba.
Klub ma nadzieję, że po dobrym rozpoczęciu tego roku forma bielskich akrobatów będzie coraz lepsza.
Trenerami bielszczan są Anetta Nosowicz,
Paulina Roman i Mateusz Kruk oraz choreograf
klubu Gabriela Frączek.
oprac. ek

sukcesy w slalomie
Podczas kolejnej edycji zawodów z cyklu Młodzieżowy Puchar Polski – Polski Mistrz, które odbywały się 5 i 6 lutego w Szczawnicy w ośrodku PKL Palenica, rodzeństwo Koźbiałów z Klubu Sportowego LIVE
osiągnęło bardzo dobre wyniki na trasie slalomu. Kasia
Koźbiał wygrała slalom wśród młodziczek i stanęła na
najwyższym podium, a jej brat Piotrek zajął piąte miejsce wśród juniorów młodszych z nieznaczną różnicą
czasową do podium.
oprac. JacK
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komedia tenorów i karuzela, karuzela
Ten spektakl na pewno jest sukcesem. Posiada wszystko, czego trzeba komedii – mamy zabawne scenki i zaskakujące zwroty akcji,
dialogi są śmieszne, panie – piękne, a panowie eleganccy, no i na dodatek śpiewają arie. A w drugiej części teatralnego wieczoru słuchamy
piosenek Marii Koterbskiej w nowych, świetnych aranżacjach.

Nikt nie kocha tak jak tenor, fot. Dorota Koperska
Tradycją Teatru Polskiego stało się, że Nowy Rok
wita się w nim na wesoło, nową komedią, która oficjalną premierę miewa w Święto Trzech Króli. Tak było i w tym roku, kiedy zaproponowano dzieło jednego
z najpopularniejszych amerykańskich autorów sztuk teatralnych na wesoło Kena Ludwiga, w oryginale opatrzone tytułem A Comedy of Tenors.
W naszej wersji, wyreżyserowanej przez dyrektora bielskiej sceny dramatycznej Witolda Mazurkiewicza, jest to spektakl Nikt nie kocha tak jak tenor. Fabuła? Dojrzały i znany na całym świecie tenor Tito Merelli przyjeżdża do Paryża, gdzie ma wystąpić wraz z innymi śpiewakami. Podobno nie ma dla otoczenia nic
gorszego niż starzejąca się primadonna, tu mamy podobny kazus, jednak w męskim wydaniu. Tito jest przekonany, że młodszy kolega chce go pozbawić palmy

ernest zawada
i przestrzenie kolorów

Karuzela pani Marii, fot. Paweł Sowa
pierwszeństwa, a na dodatek podejrzewa go o romans
z panią Merelli. A ponieważ chodzi o włoskie małżeństwo, emocji w spektaklu nie brakuje, podobnie jak arii
operowych. Szczęśliwie aktorzy Teatru Polskiego potrafią śpiewać, a już z pewnością znakomity Tito – Tomasz Lorek, absolwent Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Katowicach (dyplom z wyróżnieniem).
Urody temu zabawnemu przedstawieniu dodają
kostiumy inspirowane stylem art déco – autorstwa bardzo zdolnej Igi Sylwestrzak – oraz scenografia Wojciecha Stefaniaka mocno nawiązująca do stylu glamour.
My polecamy obejrzeć spektakl koniecznie z koncertem Karuzela pani Marii. Ten świetny program był
przygotowany na ubiegłoroczne Dni Bielska-Białej i 70.
rocznicę połączenia obu miast. Wspaniała wokalistka,

polska królowa swingu, bielszczanka Maria Koterbska
odeszła od nas przed rokiem. Jednak jej niezwykłe piosenki wciąż cieszą nasze uszy, zwłaszcza teraz, w nowoczesnych, świetnych aranżacjach bielskiego muzyka
znanego m.in. z zespołu The ThreeX – Jacka Obstarczyka. W koncertach teatralnych Karuzela pani Marii
prowadzi on Bielską Orkiestrę Kameralną występującą na żywo ze śpiewającymi aktorami Teatru Polskiego. W Karuzeli pani Marii śpiewają Anna Guzik-Tylka,
Marta Gzowska-Sawicka, Wiktoria Węgrzyn-Lichosyt,
Tomasz Lorek, Adam Myrczek i Grzegorz Margas. Prowadzącymi koncert konferansjerami są Oriana Soika
i Michał Czaderna.
To naprawdę piękny koncert, dobrze zaśpiewany,
skrzy się nie tylko cekinami i złotem kreacji aktorek, ale
i pomysłami muzycznymi i inscenizacyjnymi.
wag

Przyciągające wzrok kolorem i formą prace Ernesta Zawady można oglądać do końca lutego w Galerii PPP – Związku Polskich Artystów
Plastyków Okręg Bielsko-Biała – na wystawie
zatytułowanej Przestrzeń koloru. Autor jest jednym z filarów bielskiego środowiska plastycznego, wykładowcą akademickim, profesorem
sztuki; obecnie pełni funkcję dziekana Wydziału
Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
Jesienią 2021 r. na wystawie w Forezza
da Basso we Florencji twórczość Ernesta Zawady została wyróżniona II nagrodą Tamara Art.
Award. Za wybitną działalność dotychczasową
E. Zawada był nominowany do Nagrody Prezydenta Miasta Bielska-Białej w Dziedzinie Kultury i Sztuki Ikar 2021.
Jak maluje Ernest Zawada, można zobaczyć na wystawie trwającej w bielskiej Galerii PPP. Kolejną, nieco szerszą prezentację jego prac pod hasłem Przestrzenie koloru – inne

spojrzenie otwarto 11 lutego w Miejskiej Galerii Sztuki Obok w Tychach. Tam obrazy Zawady
wiszą do 11 marca.
– Staram się używać barw jasnych, tęczowych. Są czyste i mają przestrzeń, która rodzi się ze światła, daje energię, poczucie głębi – mówił podczas wernisażu Ernest Zawada.
Swoją wystawę nazwał antypandemiczną. Pokazuje na niej tylko kilka prac z wcześniejszego
okresu monochromatycznego, nowe prace są
bardzo kolorowe, ich kolory łączą się, mieszają,
są zestawione na zasadach symetrii, asymetrii,
różnych form i kształtów. Tchną dobrą energią,
optymizmem, poczuciem bezpieczeństwa.
Wystawa E. Zawady to druga w tym roku
wystawa w Galerii PPP. W styczniu pokazywano tam piątą już wystawę z serii Nowościiii, czyli
pod tym właśnie hasłem zebrane prace czworga nowych członków okręgu bielskiego ZPAP:
Agnieszki Kastelik, Ariany Sarapaty, Roberta
Kasprzyka oraz Krzysztofa Krzysztofa. wag

