
w numerze:

ms.bielsko-biala.pl W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 5/499  11.03.2022

5/2022

w numerze:

Ważne informacje w sprawie pomocy ukraińskim 
uchodźcom przebywającym w Bielsku-Białej. Urząd 
Miejski zlecił koordynację pomocy z poszczególnych 
dziedzin konkretnym podmiotom. Chodzi o pomoc 
indywidualną, edukację dzieci uchodźców oraz 
koordynację pomocy płynącej od organizacji 
pozarządowych i wolontariuszy.

koordynacja pomocy • Ośrodek Integracji Obcokrajowców w Bielsku-Białej 
myBB przy ul. Zygmunta Krasińskiego 5a odpowiada przy wspar-
ciu miasta za pomoc indywidualną – mieszkania i transport. Moż-
liwość transportu lub miejsca noclegowe na rzecz uchodźców 
z Ukrainy można zgłosić mailowo na adres pomoc.przyjacielebb@
gmail.com.

Prośby o pomoc należy kierować na adres ukraina.po-
mocbb@gmail.com, wpisując rodzaj pomocy i dane kontaktowe 
lub zgłaszać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 
12.00 do 20.00 w siedzibie ośrodka bądź telefonicznie pod nume-
rem +48 504412446. Ośrodek Integracji Obcokrajowców w Biel-
sku-Białej myBB świadczy ponadto bezpłatną pomoc dla obywateli 
Ukrainy związaną z legalizacją pobytu, tłumaczeniami notarialnymi 
dokumentów, informacjami o aktualnych zasadach przekraczania 
granicy, transportem od granicy z Ukrainą do Bielska-Białej, nocle-
gami oraz  krótkim pobytem we Lwowie i Łucku w drodze do Polski.

• Centrum Organizacji Pozarządowych (COP), zlokali-
zowane przy pl. Opatrzności Bożej 18 w Bielsku-Białej, zajmuje 
się koordynacją działań prowadzonych przez bielskie organiza-
cje pozarządowe na rzecz uchodźców z Ukrainy. Pracownicy cen-
trum prowadzą bazę organizacji pozarządowych oraz wolontariu-
szy, którzy chcą wspierać osoby z Ukrainy. Powstała infolinia, pod 
numerem której można zdobyć informacje o wsparciu i pomocy 
udzielanej przez te organizacje.                          ciąg dalszy na str. 3

Niech Ukraina będzie Waterloo Putina 
– takie hasło wybrzmiało już w pierwszych 
minutach koncertu, rozpoczętego przez 
działający przy BCK Bielski Chór Kame-
ralny, którym tego wieczoru dyrygował To-
masz Lorek, śpiewak, aktor Teatru Polskie-
go w Bielsku-Białej. Byli goście z Ukrainy – 
Alexandr Maceradi, Tetiana Zrada i Nazar 
Tatsyshyn z zespołu Leon Voci.

Zebranych w Bielskim Centrum Kul-
tury im. Marii Koterbskiej widzów witał ka-
taryniarz Tomasz Sylwestrzak, można było 
tam kupić pyszną grochówkę. Sprzedawa-
no charytatywne T-shirty, zebrano w sumie 
21.229 zł i 69 groszy na rzecz Ośrodka Inte-
gracji Obcokrajowców myBB. Zbierano rów-

czekam na wiatr, co rozgoni...
6 marca Bielskie Centrum Kultury 
im. Marii Koterbskiej przyjęło 
niebiesko-żółte barwy. Ponad 120 
artystów i wierna rzesza widzów 
przez ponad trzy godziny wspierali 
Ukrainę i Ukraińców w ramach 
koncertu graMY doBBro dla 
Ukrainy. 

nież wyprawki szkolne, pantofle i pidżamy, 
które przekazane zostaną uchodźcom prze-
bywającym w Bielsku-Białej. 

 – Powiedzieć, że bardzo się cieszę, 
w tych okolicznościach jest chyba nie na 
miejscu. Jednak w tych chwilach, szczegól-

nie trudnych dla narodu ukraińskiego, war-
to być razem, warto przesyłać nadzieję, bo 
tego chyba najbardziej potrzebują – mówił 
ze sceny BCK prezydent Bielska-Białej Ja-
rosław Klimaszewski, patron honorowy kon-
certu.                               ciąg dalszy na str. 16
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Od teraz Franciszce Kwarcie można śpiewać 200 lat! Jubilatka do-
łączyła do elitarnego grona bielszczan stulatków. Z okazji tak doniosłe-
go jubileuszu urodzin życzenia i kwiaty w imieniu bielskiego samorządu 
przekazał jubilatce przewodniczący Rady Miejskiej Bielska-Białej Janusz 
Okrzesik i przedstawicielka Biura RM Ewa Marszałek.

Franciszka Kwarta urodziła się w Mazańcowicach, a w Bielsku-Bia-
łej zamieszkała ponad 60 lat temu wraz ze swym mężem Józefem. Ma 
dwie córki, jedną wnuczkę i trzech wnuków, dwie prawnuczki i czterech 
prawnuków. Każdego dnia pani Franciszka 15 minut ćwiczy. Lubi przeby-
wać na świeżym powietrzu i jeszcze do niedawna haftowała. Bardzo lubiła 
spacerować po lesie i po górach, czytać książki i rozwiązywać krzyżówki.

Co ciekawe, przez całe życie towarzyszyły jej koty, które wszystkie 
bez względu na płeć, miały na imię Maciek.

Jubilatce życzymy 200 lat!!!                                                              JacK

Franciszka kwarta  
ma sto lat

Giełda Minerałów, Biżuterii i Skamieniałości GeoExpo odbędzie się 
12-13 marca w godz. 10.00-18.00 w Hali BKS Stal przy ul. Tadeusza Ry-
chlińskiego 19 w Bielsku-Białej. Patronat nad imprezą objął prezydent 
Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.

Wystawcy zaprezentują unikatowe okazy minerałów, skamieniało-
ści, ręcznie wykonaną biżuterię, meteoryty, bursztyny, kości dinozaurów 
sprzed milionów lat oraz kamienie szlachetne.

 – Przyjdź i przekonaj się, że giełda minerałów i biżuterii to nie tylko 
wydarzenie dla geopasjonatów – zachęcają organizatorzy. 

Bilety będą do kupienia w kasach w dniu wydarzenia, można je ku-
pować także on-line poprzez stronę: https://ticketexpo.online. Normalny 
bilet kosztuje 12 zł, ulgowy – dla emerytów, rencistów, młodzieży do 18. 
roku życia – 6 zł, dla dzieci do lat 5 wstęp wolny.                                            r

kości dinozaurów  
i kamienie szlachetne

Formę jednodniowych warsztatów artystycznych miały tegoroczne 
zajęcia feryjne w Miejskim Domu Kultury w Bielsku-Białej. Dzieci uczestni-
czyły w ciekawych zajęciach edukacyjnych czy w wycieczkach.

W przygotowanie Akcji Zima 2022 włączyło się 11 filii Miejskiego Do-
mu Kultury, zajęcia dla 325 uczestników w wieku szkolnym prowadziła do-
świadczona kadra instruktorów. Warsztaty miały charakter stacjonarny 
i wyjazdowy. W ofercie znalazły się urozmaicone zajęcia z różnych dzie-
dzin twórczych, takich jak: muzyka, śpiew, plastyka, taniec, modelarstwo, 
warsztaty kulinarne i krajoznawcze. Tradycyjnie dużo było zabaw spor-
towo-ruchowych i gier. Organizatorzy zadbali o wyjścia do Teatru Lalek 
Banialuka i kina, przygotowali też bale kostiumowe. Grupy uczestniczyły 
w górskich wyprawach i wycieczkach tematycznych, np. do katowickiego 
NOSPR-u, kopalni Guido w Zabrzu czy skansenu w Pszczynie.

Wszystkie zajęcia odbywały się zgodnie z obowiązującymi w czasie 
pandemii zasadami bezpieczeństwa.                                                                  r

w zimowe Ferie  
nie było nudy

Rozpowszechnianie wiedzy na temat języka migowego i kultury 
osób głuchych to cel, jaki przyświeca grupie młodzieży z VIII Liceum Ogól-
nokształcącego im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku-Białej. Sześć dziew-
cząt bierze udział w olimpiadzie Zwolnieni z Teorii. Aleksandra Bielewicz, 
Emilia Chroboczek, Karolina Rurańska, Klaudia Paluch, Zuzanna Pilorz 
i Oliwia Król chcą przeprowadzać prelekcje w szkołach podstawowych na 
terenie miasta i przedstawiać uczniom problemy, z jakimi spotykają się 
osoby głuchonieme. Chcą też zapoznawać uczniów z podstawami języka 
migowego umożliwiającymi komunikację z osobami głuchymi.

Osoby z problemami słuchu często są przez nas niezauważone, nie 
umiemy się z nimi porozumiewać ze względu na brak wiedzy na temat 
ich języka. Jest to bardzo ważny problem, ponieważ często nieświadomie 
dyskryminujemy osoby, które tak naprawdę potrzebują w wielu przypad-
kach naszej pomocy – piszą dziewczęta. Z czasem w treści postów znaj-
dzie się również dużo informacji na temat świata głuchoniemych.             r

pokaż to w miG

hotspoty bbnet 
czasowo wyłączone 

W związku z wprowadzeniem na 
całym terytorium Polski trzeciego stop-
nia alarmowego CHARLIE – CRP i moż-
liwością wystąpienia cyberataków wyłą-
czone zostaną działające w Bielsku-Bia-
łej hotspoty BBnet. Kiedy zagrożenie 
minie, hotspoty miejskie BBnet zostaną 
ponownie włączone.

BBnet to sieć miejskich hotspotów 
umożliwiających mieszkańcom bezpłat-
ne połączenie z internetem w publicz-
nych miejscach w mieście. Hotspoty ze-
wnętrzne BBnet znajdują się w Bielsku-
-Białej w następujących lokalizacjach:

ul. Rynek 4,
ul. 11 Listopada 58,
pl. Bolesława Chrobrego 1,
ul. Karbowa 26,
ul. 11 Listopada 10,
ul. 11 Listopada 40,
ul. 11 Listopada 58,
ul. 3 Maja 5,
ul. Juliusza Słowackiego 27b,
Bulwary Straceńskie – 6 szt.
Tereny Rekreacyjne Błonia – 2 szt.
Hotspoty wewnętrzne BBnet dzia-

łają w budynkach Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej pod adresami: pl. Ratu-
szowy 1, 5, 6, 7 i 9.                                   r

dodatki na Filarowej
Dział Czynszów Miejskiego Ośrod-

ka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 
został przeniesiony na ul. Filarową 50. 
Od 28 lutego wnioski o przyznanie do-
datku mieszkaniowego przyjmowane są 
w budynku przy ul. Filarowej 50 (pok. 4), 
tel. 33 5066804.

Osoby, które nie miały możliwości 
złożenia wniosku – np. z powodu cho-
roby, kwarantanny itp. – będą mogły 
składać w kolejnych miesiącach wnio-
ski o przyznanie dodatku mieszkanio-
wego z mocą wsteczną, to znaczy za 
miesiące, w których nie było możliwości 
złożenia dokumentów. Dokumenty moż-
na również przesłać pocztą tradycyj-
ną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, ul. Karola Miarki 11, 43-300 
Bielsko-Biała.                                          r
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Urząd Miejski w Bielsku-Białej roz-
począł 1 marca zbiórkę darów dla oby-
wateli Ukrainy. Powstały dwa punkty, 
w których mieszkańcy naszego miasta 
mogą przekazać konkretne produkty. 
Pierwszym i głównym miejscem, gdzie 
można oddać dary, jest centrum logi-
styczne Panattoni przy ul. ks. Józefa 
Londzina 106 (brama nr 37). Punkt dzia-
ła codziennie poza niedzielami od godzi-
ny 8.00 do 20.00.

Dla osób niezmotoryzowanych czy 
starszych magistrat zorganizował drugie 
miejsce zbiórki znajdujące się na tere-
nie Stadionu Miejskiego. Wjazd do tego 
punktu zbiórek możliwy jest od ulicy Ży-
wieckiej, oznaczono go specjalnym ba-
nerem. Ten punkt pracuje codziennie 
poza niedzielami w godzinach od 15.00 
do 19.00.

Jak zapewnia naczelnik Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miej-
skiego w Bielsku-Białej Adam Caputa, 
odzew bielszczan jest ogromny. Już po 
dwóch dniach pracy obu punktów pierw-
szy tir z transportem pomocy dla Ukra-
iny odjechał z naszego miasta do Rzą-
dowej Agencji Rezerw Strategicznych 
Składnica w Lublińcu. Stamtąd dary po-
jechały bezpośrednio do ogarniętego 
wojną kraju.

 – Bielsko-Biała, tak jak cały kraj, 
otworzyło swoje serca. Wymiernym 
efektem naszego zaangażowania są te 
22 tony różnych produktów, które wła-
śnie są pakowane i pojadą do potrzebu-
jących. Mamy listę potrzeb zgłoszonych 
przez rząd ukraiński i dalej prowadzimy 
akcję; najprawdopodobniej zaowocuje 
ona jutro kolejnym transportem – mówił 

prezydent Bielska-Białej Jarosław Kli-
maszewski. – To wspaniałe i budujące, 
gdy wszyscy mieszkańcy i przedsiębior-
cy włączają się tak ochoczo w taką ak-
cję, nie poprzestając tylko na współczu-
ciu, ale konkretnie pomagając. Jestem 
dumny z mieszkańców naszego miasta. 
Dziękuję za każdy odruch serca i proszę 
o jeszcze, bo walczącym na Ukrainie po-
moc jest potrzebna szybko – dodał pre-
zydent Bielska-Białej.

Zebrane dary zostały dokładnie 
skatalogowane i opisane zgodnie z wy-
tycznymi i zgłoszonymi potrzebami. 18 
palet zostało wypełnionych różnego ro-
dzaju ubraniami, kurtkami, obuwiem, 
kocami czy śpiworami. 3 palety zajęły 
środki higieniczne: szampony, chustecz-
ki itp. Na 3 palety zapakowano żywność, 
a na jedną – powerbanki, baterie, środki 
opatrunkowe, lekarstwa.

Dary ze zbiórek od mieszkańców 
Bielska-Białej, za pośrednictwem Ślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego w Kato-
wicach, w ramach skoordynowanej ak-
cji dotrą do potrzebujących na Ukrainie.

W aktywną pomoc Ukrainie włą-
czyły się również bielskie firmy i przed-
siębiorstwa. Przykładem może być firma 
Martes Sport, która przekazała do miej-
skich magazynów znaczną liczbę śpi-
worów – tam przy sortowaniu pomaga-
ją harcerze. 

Pomoc żywnościową dla uchodź-
ców z Ukrainy przebywających na te-
renie działania Oddziału Rejonowego 
Polskiego Czerwonego Krzyża w Biel-
sku-Białej, czyli miasta oraz powiatów – 

pierwszy tir już pojechał na ukrainę
3 marca tir z pomocą od mieszkańców Bielska-Białej wyruszył na Ukrainę. Dary zostały posegregowane i spakowane na 25 palet,  
a następnie załadowane na tira i przewiezione do Katowic. Stamtąd pojechały na Ukrainę i zgodnie z potrzebami zostaną przekazane 
potrzebującym.

bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskie-
go i żywieckiego rozdziela bielski Od-
dział Rejonowy PCK. Po odbiór darów 
mogą się zgłosić osoby, które przyjęły 
uchodźców, wraz z jednym z przedsta-
wicieli przyjętej rodziny.

Żywność, środki higieny osobistej 
i inne rzeczy można odbierać w siedzi-
bach Oddziału Rejonowego PCK w Biel-
sku-Białej:

 – w Bielsku-Białej przy ul. Jana 
Sobieskiego 6 od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00-15.00 i w soboty od 9.00-
13.00,

 – w Żywcu przy ul. Dworcowej 15 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-
18.00 i w soboty 9.00-13.00,

 – w Cieszynie pod adresem Ry-
nek 6 w godz. 10.00-16.00.

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej 
prowadzi zbiórkę na rzecz Ukrainy: 

– w Jubileuszowym Centrum Cari-

tasu w Bielsku-Białej przy ul. Polnej 31 
w poniedziałek, środę, piątek w godz. 
od 10.00 do 13.00 – po wcześniejszym 
zgłoszeniu pod numerem telefonu: 
500413088,

– w Centrum Caritasu w Janowi-
cach przy ul. Janowickiej 138 od ponie-
działku do piątku w godz. 7.00-14.00.

W Środę Popielcową, 2 marca, na 
terenie całej diecezji bielsko-żywieckiej 
po każdej mszy przed kościołami prze-
prowadzano zbiórki do puszek na rzecz 
pomocy dla uchodźców z Ukrainy.

Decyzją ordynariusza diecezji biel-
sko-żywieckiej bp. Romana Pindla na 
ten sam cel zostanie przekazana jał-
mużna wielkopostna księży posługu-
jących w diecezji bielsko-żywieckiej. 
Obecnie prowadzona jest także zbiórka 
niezbędnych artykułów dla uchodźców 
z Ukrainy.

ek, JacK, ps
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Opieka medyczna
Wszystkie osoby, które uciekły przed woj-

ną z terenu Ukrainy i posiadają zaświadczenie 
wystawione przez Straż Graniczną RP lub też 
w dokumencie podróży mają odcisk stempla 
Straży Granicznej RP z datą od 24 lutego 2022 
r., mogą bezpłatnie korzystać z polskiej opieki 
medycznej i służby zdrowia. Szczegóły znajdują 
się na stronie internetowej: www.nfz.gov.pl

Pomoc psychologiczna
Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzy-

sowej oferuje pomoc psychologiczną dla osób 
pochodzących z Ukrainy, które znajdują się 
na terenie Bielska-Białej i powiatu bielskiego. 
W przypadku braku znajomości języka polskie-
go POIK prosi o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 
791169642. Spotkania będą się odbywać z tłu-
maczem, 7 dni w tygodniu w godzinach 17.00-
19.00.

Edukacja i opieka
Są już zgłoszenia dotyczące przyjęcia 

dzieci uchodźców z Ukrainy do bielskich szkół. 
To głównie uczniowie szkół podstawowych i po-
nadpodstawowych. Są oni przyjmowani do biel-
skich szkół na bieżąco. Wszyscy mają możli-
wość nauki języka polskiego. Miasto przygoto-
wało też ponad 80 miejsc w przedszkolach dla 
dzieci uchodźców, lada dzień opublikuje har-
monogram zajęć dodatkowych, a jednocześnie 
szuka nauczycieli z językiem polskim i rosyj-
skim lub ukraińskim. 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Bielski 
Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kom-
pensacyjnej, Bielsko-Bialski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji i Pedagogiczna Biblioteka Woje-
wódzka przygotowały zajęcia artystyczne i pły-
wackie dla dzieci uchodźców. Ich harmonogram 
opublikujemy na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego.

Wydział Edukacji i Sportu UM prosi o zgła-
szanie się nauczycieli emerytów władających 
językiem rosyjskim lub osoby z Ukrainy przeby-
wające w naszym mieście, które mają przygoto-
wanie pedagogiczne i mówią po polsku w celu 
podjęcia pracy z dziećmi z Ukrainy. Zgłoszenia 
są przyjmowane pod numerami telefonów 33 
4971449 oraz +48 515228423.

Zbiórka przyborów szkolnych i książek
Zbiórkę przyborów szkolnych, wyprawek 

szkolnych i książek w języku ukraińskim dla 
dzieci uchodźców z Ukrainy prowadzi Książnica 
Beskidzka. Osoby posiadające takie publikacje 
proszone są o ich przekazywanie do biblioteki. 

Do wyprawki szkolnej zbierane są torni-
stry/plecaki, piórniki z wyposażeniem, zeszy-
ty, artykuły plastyczne: bloki rysunkowe, kred-
ki, farby, plastelina, ołówki, długopisy itp., stro-
je gimnastyczne (buty, dresy, getry, koszulki – 
najlepiej białe) – dla dzieci przedszkolno-szkol-
nych. KB prosi również o kolorowanki, zabawki 
edukacyjne, puzzle, gry planszowe. Ważne, że-

by zabawki były w dobrym stanie. Rzeczy z listy 
można zostawiać w oznaczonych koszach usta-
wionych w holu na parterze w gmachu głównym 
KB przy ul. Juliusza Słowackiego 17a.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka or-
ganizuje zbiórkę m.in. słowników, kursów ję-
zykowych i książek w języku ukraińskim – 
w szczególności książek dla dzieci i zabawek 
dydaktycznych. Książki można przynosić do 
Wypożyczalni i Czytelni oraz do Zbiorów Audio-
wizualnych od poniedziałku do piątku w godz. 
9.00-19.00, w soboty 9.00-14.00.

Darmowe przejazdy
Do nieodpłatnych przejazdów autobusa-

mi bielskiego MZK uprawnieni są uchodźcy wo-
jenni obywatelstwa ukraińskiego, którzy prze-
kroczyli granicę Rzeczypospolitej Polskiej po 
23 lutego 2022 r. – na podstawie paszportu lub 
innego dokumentu urzędowego z udokumen-
towaną datą przekroczenia granicy Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Uprawnienie obowiązuje do 31 
marca 2022 r.

Sytuacja w zakresie potrzeb związanych 
z transportem publicznym dla uchodźców wo-
jennych z Ukrainy będzie ściśle monitorowana, 
a samo uprawnienie może zostać przedłużone. 

Karty SIM dla uchodźców
Gotowe do użycia, doładowane karty SIM 

mogą bezpłatnie otrzymać w Centrum Organi-
zacji Pozarządowych przy pl. Opatrzności Bo-
żej 18 uchodźcy z Ukrainy. Odbiór kart możliwy 
jest tylko osobiście na podstawie dowodu tożsa-
mości, np. paszportu. 

Usługi dostępne na karcie to 100 minut do 
Ukrainy i 30 GB Internetu oraz miesiąc bezpłat-
nych połączeń w Polsce. Bezpłatne usługi są 
ważne do 2 kwietnia br. lub do ich wyczerpania. 
Osoba, która otrzyma kartę, musi tylko dokonać 
procedury rejestracyjnej, procedury aktywacyj-
ne są zniesione.   

Odbiór kart w Centrum Organizacji Poza-
rządowych przy pl. Opatrzności Bożej 18 odby-
wa się w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, 
czyli od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30, 
w czwartek od 7.30 do 18.00 i w piątek od 7.30 
do 13.00. 

Potrzebni wolontariusze
Wolontariuszy poszukuje Podbeskidzki 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Chodzi o oso-
by władające równocześnie językiem polskim 
i ukraińskim lub polskim i rosyjskim. Chętni do po-
mocy mogą zgłaszać się pod nr tel. ośrodka 33  
8146221.   

W momencie, gdy zamykaliśmy ten numer 
MS, z oferowanej przez miasto pomocy miesz-
kaniowej korzystało 270 uchodźców z Ukrainy.   
Duża część uchodźców znalazła schronienie 
w mieszkaniach osób prywatnych.

ek, JacK, ps

27 lutego na plac Bolesława Chrobrego przybyły setki osób, by 
wyrazić swoją solidarność z ogarniętą wojną Ukrainą.

Wśród uczestników manifestacji byli bielszczanie, senatorowie, 
posłowie, radni Rady Miejskiej Bielska-Białej, samorządowcy oraz 
spora grupa Ukraińców przebywających na co dzień w naszym mie-
ście. Widać było flagi ukraińskie, polskie i Unii Europejskiej, a także 
transparenty solidarności z Ukrainą i mnóstwo haseł antyputinow-
skich.

Przemawiający na manifestacji prezydent miasta Jarosław Kli-
maszewski zapewnił o pomocy skierowanej do uchodźców i wyraził 
wdzięczność mieszkańcom Bielska-Białej za ogromne zaangażowa-
nie w działanie na rzecz Ukrainy. Głos zabierali także sami Ukraińcy, 
którzy bardzo dziękowali za solidarność z ich narodem.                    ps 

KOORDYNACJA POMOCY
– dokończenie ze str. 1

Uruchomiona została także specjalna zakładka na stronie inter-
netowej Urzędu Miejskiego z informacją o wszelkich formach pomo-
cy, jakie można uzyskać od bielskich organizacji. Centrum Organizacji 
Pozarządowych czynne jest w godzinach pracy urzędu. Dodatkowe 
informacje uzyskać można pod nr. tel. 33 4970790.

• Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-
-Białej koordynuje natomiast wszelkie kwestie związane z ewentual-
nym przyjęciem dzieci uchodźców z Ukrainy do bielskich przedszko-
li i szkół. Miasto dysponuje dzienną opieką przedszkolną i szkolną, 
w ramach której prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 
oraz opieka psychologiczna. W pomoc angażowani są nauczyciele ze 
znajomością języka ukraińskiego. Wszystkie szczegółowe informacje 
w tej sprawie można uzyskać w Wydziale Edukacji i Sportu UM pod 
numerami telefonów: 33 4971449 oraz +48 515228423.

• Urząd Miejski w Bielsku-Białej utworzył też specjalny rachu-
nek bankowy w celu zbiórki pieniędzy na pomoc uchodźcom przeby-
wającym w naszym mieście: 66 1240 4142 1111 0011 1188 6183

Każda wpłata powinna być opatrzona dopiskiem: Darowizna na 
rzecz uchodźców z Ukrainy.

Wpłat można dokonywać także z zagranicy. Wówczas należy 
używać numeru rachunku IBAN oraz kodu Banku BIC. Numer IBAN 
rachunku do wpłat: PL66 1240 4142 1111 0011 1188 6183

Kod BIC Banku Pekao S.A.: PKOPPLPW

• Oferty pracy dla osób z Ukrainy można zgłaszać, wysyłając 
e-mail z informacją na adres: ukraina@pup-bielsko.pl. Wszystkie in-
formacje na temat możliwości podjęcia pracy przez osoby z Ukrainy 
można uzyskać pod numerem telefonu: (33) 4965180.

Emilia Klejmont

bielszczanie  solidarni z ukrainą
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Organizatorem Europejskiego Dnia Kobiet w ra-
mach projektu Pomysł na Europę było biuro senator-
skie Agnieszki Gorgoń-Komor. Twórcy samego projek-
tu to senatorki Agnieszka Gorgoń-Komor i Halina Bie-
da, europoseł Jan Olbrycht oraz EUROPE Direct Ślą-
skie.  

W obliczu międzynarodowej sytuacji organizato-
rzy obchodów mieli wątpliwości, czy powinny się one 
w ogóle odbyć.  – Trudno było nam podjąć tę decyzję, 
bo chwila jest smutna i wszyscy jesteśmy uwrażliwieni 
na potrzeby naszych sąsiadów z Ukrainy. Jednak po-
stanowiliśmy, że będziemy obchodzić to święto ku czci 
tych, którzy zginęli, ukraińskich kobiet, które są z nami 
czy czekają na granicy – mówiła senatorka A. Gorgoń-
-Komor.  

W konferencji wziął udział europoseł Jan Ol-
brycht, który dopiero wrócił z Brukseli, gdzie w Parla-
mencie Europejskim brał udział w gorących dyskusjach 
dotyczących wojny i sytuacji międzynarodowej. Polityk 
podkreślał, że teraz Unii Europejskiej potrzebna jest 
przede wszystkim solidarność.

 – Ale nie solidarność na plakatach, a solidarność 
życiowa. I nie chodzi tu tylko o okazywanie solidarności 
przez poszczególnych ludzi, ale również państwa. Naj-
ważniejsze, żeby być solidarnym z ludźmi, którzy wal-
czą na Ukrainie. Nie tylko tymi, którzy walczą bezpo-
średnio, ale tymi, którzy biorą na siebie ciężar odpowie-
dzialności za rodziny. Dziś doskonale wiemy, że męż-
czyźni walczą, a wiele kobiet przejeżdża przez granicę 
do Unii Europejskiej, z dziećmi, z osobami starszymi. 
Prawdziwa solidarność nie jest łatwa – ona będzie wy-
magała wysiłku i wyrzeczeń od każdego z nas. Przy 
okazji Europejskiego Dnia Kobiet warto o tym mówić, 
bo kobiety na całym świecie wiedzą, że wiele rzeczy 
wymaga wyrzeczeń naprawdę – mówił europoseł.

Według prezydenta Bielska-Białej Jarosława Kli-
maszewskiego, w obecnej sytuacji mówienie o kształ-
cie Unii Europejskiej, kobietach i ich prawach wydaje 
się potrzebne jak nigdy.

 – Rzeczywiście, kiedy planowaliśmy Europejski 
Dzień Kobiet, nikomu nie przychodziło do głowy, że 
sytuacja będzie tak poważna. Ale tym bardziej należy 
działać i mówić. Zwłaszcza, że kobiet z Ukrainy w Biel-
sku-Białej mamy już około setki, z dziećmi, i będzie ich 
jeszcze więcej. Miejmy nadzieję, że ten konflikt skończy 
się jak najszybciej, ale prognozy są różne, a sytuacja 
nieprzewidywalna – mówił prezydent Jarosław Klima-
szewski. – Przy tej okazji wyobraźmy sobie, że Polska 
nie jest w Unii Europejskiej. Czy plany Putina byłyby ta-
kie jak dziś, czy jednak szersze? To temat do przemy-
śleń, zwłaszcza kiedy ten konflikt zostanie zażegnany 
i wrócimy do dyskusji na temat członkostwa naszego 
kraju w unii, stopnia integracji z UE i zastanawiania się, 
czy formuła wspólnoty się wyczerpała. Mam nadzieję, 
że te tematy już przestaną być aktualne, bardzo bym te-
go chciał – dodał prezydent J. Klimaszewski.

Wzruszającym i mocnym akcentem konferencji 
w sali sesyjnej było wystąpienie nastoletniego Dymitra 
z Ukrainy. Chłopak odczytał przejmujące słowa o woj-
nie w jego ojczyźnie i podziękował za serce i pomoc 
Polaków.

 – Wojno! Moja ojczyzna nie padnie na kolana! 
Nie sposób wyobrazić sobie strachu, który ogarnął ca-
ły mój naród, a szczególnie młodzież i dzieci. Przera-
żający jest widok bombardowanych miast, które za-
mieszkują zwykli ludzie. Rodziny tracą wszystko, co 
miały. Szerzona przez rosyjski rząd propaganda wma-
wia ludziom, że to misja wyzwoleńcza. Myślę, że ca-
ły świat już zobaczył, że to nieprawda. My – zwykli lu-
dzie – z dnia na dzień zostaliśmy zmuszeni do uciecz-
ki w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca. Mimo agresji 
ze strony Putina nie poddamy się i zamierzamy się bro-
nić. Szczególnie podziwiamy żołnierzy, w tym również 
nasze dzielne kobiety i prezydenta Wołodymyra Zełeń-
skiego, który pozostanie dla nas wzorem prawdziwe-
go patrioty. Jesteśmy silni i nigdy się nie poddamy. Je-
steśmy wdzięczni za każdy rodzaj pomocy i wsparcia. 
W imieniu wszystkich swoich rodaków dziękuję wam 

– Polakom za okazane nam serce i braterstwo, za na-
dzieję na lepsze jutro – serdecznie dziękujemy. Chwała 
Ukrainie! – mówił Dymitr.

Agnieszka Nowak z Regionalnego Kongresu Ko-
biet podkreślała poruszona, że wojna to zło, które prze-
kłada się na konkretne historie konkretnych ludzi.

 – Chcę państwu przedstawić naszych przyjaciół 
z Ukrainy. Jest z nami Diana ze swoją mamą Ulianą. 
Diana szła trzy dni i prawie trzy noce na piechotę, że-
by przekroczyć naszą granicę i móc poczuć się bez-
piecznie. Zdarła buty, zdarła nogi, do dziś przeżywa tę 
traumę. Dziś nie zdecydowała się zabrać głosu, więc 
ja jestem jej głosem. Jest z nami także Dima, który wy-
głosił przed chwilą apel o pokój. Włączmy się wszyscy 
w ten apel. Tak naprawdę Ukraina walczy dzisiaj bo-
hatersko w nierównej walce o przyszłość i o pokój dla 
nas wszystkich. To jest walka o nasze jutro. Musimy być 
w niej razem. Europejski Dzień Kobiet to jest dzień nas 
wszystkich. Dziś całą naszą energię kierujemy w stro-
nę Ukrainy, Ukraina jest w naszych sercach – mówiła 
A. Nowak.

Wzruszająco było też przed Ratuszem, gdzie 
prezydent Jarosław Klimaszewski na ręce senatorki 
Agnieszki Gorgoń-Komor przekazał klucze do bram 
miasta. Wcześniej włodarz poprosił zebranych bielsz-
czan o chwilę ciszy w intencji upamiętnienia ofiar naro-
du ukraińskiego, który walczy z okupantem rosyjskim. 
Potem z głośników popłynął hymn państwa ukraińskie-
go i hymn Unii Europejskiej Oda do radości w wykona-
niu skrzypaczki Joanny Fuczik-Franciszkowskiej.

Kolejnym punktem obchodów Europejskiego Dnia 
Kobiet był przemarsz ulicami miasta do Bielskiego Cen-
trum Kultury im. Marii Koterbskiej. Marszowi nadawa-
li ton bębniarze z grupy Walimy w Kocioł. Mieszkań-
cy żywo i ze wzruszeniem reagowali na pochód. Wielu 
z maszerujących miało flagi ukraińskie, Unii Europej-
skiej i polskie. Wielu było ubranych w stroje w kolorach 
żółtym i niebieskim, wszyscy mieli na piersi kotyliony 
z flagą UE.                                          ciąg dalszy na str. 14

europejski dzień kobiet z ukrainą
Z bardzo mocnymi akcentami ukraińskimi odbyły się 5 marca w Bielsku-Białej obchody Europejskiego Dnia Kobiet. Ukrainie poświęcona była 
konferencja w bielskim Ratuszu poprzedzająca przekazanie kobietom kluczy do bram miasta. Był apel o pokój, ukraiński hymn,  
żółto-niebieskie flagi, stroje i kotyliony, okrzyki – niech żyje Ukraina!, a przede wszystkim zapewnienia płynące ze wszystkich stron o wsparciu, 
pomocy i solidarności.
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Na XLII sesji Rady Miejskiej  
3 marca br. Danuta Boba 
odebrała tytuł Zasłużonej dla 
Miasta Bielska-Białej.

Tytuł Zasłużonej dla Miasta Biel-
ska-Białej nadała Danucie Bobie Rada 
Miejska podczas sesji 18 listopada ub.r. 
Niestety, w tym czasie obrady toczy-
ły się zdalnie i samą ceremonię trzeba 
było odłożyć. Teraz formalnościom sta-
ło się zadość i zaszczytny tytuł wręczy-
li Danucie Bobie przewodniczący Rady 
Miejskiej Janusz Okrzesik i prezydent 
Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. 

Przed wręczeniem przewodni-
czący RM odczytał stosowną uchwałę. 
W uroczystości liczny udział wzięła ro-
dzina wyróżnionej bielszczanki, a cór-
ki w jej imieniu podziękowały za to wy-
różnienie.

– Mama mówiąc o edukacji do-
mowej, powiedziała kiedyś takie słowa: 
Chodziło o to, aby wyzwolić w dzieciach 
wszystkie talenty, aby na świecie przy-
było więcej dobra. Myślę, że to zdanie 
powinno wszystkim edukatorom – nie 
tylko domowym, ale i szkolnym – przy-
świecać. Zawsze dobro dziecka, wy-
zwalanie wszystkich talentów. Nie ma 
osoby, która byłaby pozbawiona jakie-
goś talentu. Nawet osoby chore czy nie-
pełnosprawne mają jakiś talent i jakiś 
sens istnienia tutaj między nami. Eduka-
cja domowa jest swego rodzaju cieplar-
nią, która pomaga indywidualnościom. 
W naszej rodzinie każdy ma wielodyscy-
plinarne wykształcenie, wykonuje cieka-
wą pracę. Żyje zaangażowany społecz-
nie i czerpie z życia radość i satysfakcję. 
Myślę, że korzenie tego stanu rzeczy 
są bardzo głęboko zanurzone właśnie 
w edukacji i wychowaniu – mówiła córka 
Danuty Boby Bożena Boba-Dyga. 

Druga córka – Bogumiła Boba – 
podkreśliła rolę wychowania domowego 
jako metody ratowania duszy polskiego 
dziecka przed komunistyczną ideologią. 

Danuta Boba była pierwszą po 
wojnie i jedyną w PRL domową eduka-
torką swoich dzieci. Zasłynęła jako pro-
pagatorka nauczania domowego i czyn-
na uczestniczka walki o prawo do wol-
ności w zakresie wychowania i eduka-
cji dzieci i młodzieży w trudnych cza-
sach komunistycznego reżimu w latach 
1952-1962. Jej nieugięta postawa życio-
wa oraz działania na rzecz domowego 
nauczania dzieci podejmowane wbrew 
oczekiwaniom komunistycznych władz, 
mogą być wzorem do naśladowania. 

zasłużona danuta boba 
Władze PRL w ciągu 10 lat wyto-

czyły rodzinie Bobów 18 procesów. Da-
nuta Boba i jej mąż Bartłomiej byli wielo-
krotnie nagabywani i zastraszani przez 
Urząd Bezpieczeństwa, szczególnie gdy 
zdecydowali się napisać skargę do Try-
bunału Sprawiedliwości w Hadze. Dzię-
ki heroicznej walce i odwołaniu się do 
premiera Józefa Cyrankiewicza uzyska-
li zgodę na edukację domową ze wzglę-
dów światopoglądowych jako jedyna ro-
dzina w PRL. Państwo Bobowie stali się 
jedynym łącznikiem pomiędzy przedwo-
jenną tradycją edukacji domowej a jej 
wznowieniem w wymiarze ogólnopol-
skim po 1989 r. 

Danuta Boba urodziła się 27 stycz-
nia 1921 r. Wyjątkowo uzdolniona, osią-
gała najwyższe noty za naukę. W okre-
sie międzywojennym jako 10-letnia 
uczennica udzielała korepetycji również 
krewnym swoich nauczycieli. Pracowała 
jako korepetytorka dla młodszych kole-
żanek w gimnazjum, ale także po matu-
rze w okresie wojny, gdy Niemcy zlikwi-
dowali gimnazja. W ramach tajnego na-

uczania przygotowywała uczennice do 
matury. Działała w PCK, ukończyła kurs 
pierwszej pomocy, a po wybuchu II woj-
ny światowej w szpitalu polowym opatry-
wała rannych żołnierzy i cywilów. W sto-
warzyszeniach charytatywnych poma-
gała sierotom. Niosła bezinteresowną 
pomoc Żydom, wniosła osobisty wkład 
w uratowanie dwóch koleżanek z klasy 
licealnej. W późniejszym okresie praco-

wała na rzecz opieki nad wysiedleńcami 
z terenów wschodnich.

Danuta Boba wraz z rodziną była 
przez wiele lat związana z naszym mia-
stem. Jej działalność przyczyniła się do 
rozsławienia Bielska-Białej i Podbeski-
dzia jako regionu, w którym – jako jedy-
nym w czasach PRL – praktykowano ofi-
cjalnie edukację domową.

JacK 

Dzięki zakończonemu w 2021 roku etapowi 
rozbudowy Inteligentnego Systemu 
Transportowego w Bielsku-Białej kolejne arterie 
komunikacyjne o długości 11 km zostały włączone 
do systemu. 

Miasto Bielsko-Biała podpisało aneks do umowy o dofi-
nansowanie zwiększający środki z Unii Europejskiej dla pro-
jektu pn. Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowe-
go w Bielsku-Białej. 

Dofinansowanie wzrosło z ok. 1 mln zł do ok. 8,5 mln 
zł (maksymalna możliwa kwota dofinansowania). Całkowita 
wartość projektu razem z wydatkami niekwalifikowanymi wy-

nosiła ok. 14,3 mln zł, w tym koszty kwalifikowane stanowi-
ły ok. 10,8 mln zł. Projekt współfinansowany był w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność 
energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka nisko-
emisyjna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz 
efektywne oświetlenie.

Inwestycja została ukończona pod koniec 2021 r. Obec-
nie trwają procedury związane z rozliczaniem projektu, zgod-
nie z podpisaną umową o dofinansowanie. Dzięki inwesty-
cji systemem zostały objęte kolejne obszary miasta, nastąpił 
też rozwój funkcjonalny w lokalizacjach już wcześniej włączo-
nych w ITS. Chodzi o ulice:

więcej unijnych środków na its

Jarosław Klimaszewski, Danuta Boba z córką i Janusz Okrzesik

Rodzina Bobów z bielskimi samorządowcami i Stanisławem Biłką
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Radni wyrazili pełną solidarność 
z narodem ukraińskim walczącym z ro-
syjskim agresorem, potępili niczym nie-
usprawiedliwiony atak wojskowy władz 
Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, ale za-
apelowali również do bielszczan o za-
chowanie spokoju i nieuleganie panice.

Tekst rezolucji odczytał radny Ra-
fał Ryplewicz. Prezydent miasta Jaro-
sław Klimaszewski zaapelował o po-
wstanie przy odczytywaniu tekstu, co 
wszyscy zebrani uczynili. 

Tekst rezolucji: 
Rada Miejska w Bielsku-Białej wy-

raża swoją pełną solidarność z dzielnym 
narodem ukraińskim walczącym z rosyj-
skim agresorem. Nie sposób oddać sło-
wami co czujemy w naszych sercach 
i umysłach po ostatnich wydarzeniach 
za naszą wschodnią granicą. Nieuza-
sadniony atak na suwerenne państwo 
otwiera nowy, tragiczny rozdział w hi-
storii Europy XXI wieku. A to wszystko 
w imię chorych ambicji oraz sentymentu 
rosyjskiego prezydenta i jego otoczenia 
do czasów sowieckich. 

Cyniczne i fałszywe oskarżenia 
kierowane wobec Ukrainy, które stały 
się pretekstem do rozpoczęcia inwazji 
na ten kraj, okrywają wstydem i hańbą 
kremlowskich decydentów.

Krzywdy, jaką rosyjskie władze wy-
rządzają Ukrainie i jej obywatelom, nie 
da się naprawić inaczej, jak tylko przez 
natychmiastowe i całkowite wycofanie 
wojsk najeźdźcy z terytorium zaatako-
wanego państwa. 

Nasze słowa wsparcia i solidar-
ności kierujemy także do mieszkańców 

Bierdiańska – naszego miasta partner-
skiego na Ukrainie. Jednocześnie pra-
gniemy podkreślić, że wraz z trwający-
mi działaniami militarnymi putinowska 
Rosja prowadzi także na szeroka skalę 
wojnę cybernetyczną oraz propagando-
wą. Dezinformacja to jedna z tych ope-
racji, które mają wprowadzić w błąd za-
chodnią opinię publiczną oraz podda-
wać w wątpliwość udzielanie poparcia 
Ukrainie. Tego typu działalność ma miej-
sce także na terytorium Polski. Jej ce-
lem jest kolportowanie fałszywych infor-
macji, które z jednej strony mają uspra-
wiedliwić bandyckie działania rosyjskich 
przywódców, a z drugiej antagonizować 
pluralistyczne społeczeństwo poprzez 
wyciąganie z historii dzielących nas wy-
darzeń, w tym również tych najbardziej 
bolesnych. W ten sposób rosyjski reżim 
chce znieczulić obywateli wolnego świa-
ta na los Ukrainy i doprowadzić do za-
instalowania na Ukrainie swojego mario-
netkowego rządu. 

Nie poddawajmy się tej propagan-
dzie. Zachowajmy także spokój i nie ule-
gajmy żadnej panice. Celem Kremla jest 
wywołanie atmosfery strachu. 

Wszyscy zastanawiamy się, jak 
pomóc Ukrainie. Przede wszystkim na-
leży wygasić wszelkie bieżące spory 
i podziały. Zjednoczeni bierzmy udział 
w protestach przeciwko rosyjskiej napa-
ści na naszych wschodnich sąsiadów. 
Starannie weryfikujmy wszystkie infor-
macje medialne, zwłaszcza te pocho-
dzące z niepewnych źródeł, aby nie dać 
się oszukać prorosyjskiej narracji i inter-
pretacji faktów. Bezwzględnie popieraj-

solidarni z narodem ukraińskim 
Uchwałę w sprawie solidarności z narodem ukraińskim przyjęli jednogłośnie 3 marca br. podczas sesji Rady Miejskiej bielscy radni. Autorami 
projektu rezolucji były wszystkie kluby RM – klub radnych Jarosława Klimaszewskiego, klub radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz klub radnych 
Niezależni BB. 

my najsurowsze sankcje Zachodu, na-
wet gdybyśmy w ramach działań odwe-
towych Moskwy mieli je odczuć na wła-
snej kieszeni. Przetrzymajmy wszelkie 
możliwe niedogodności w imię solidar-
ności z naszym sąsiadem walczącym 
o przetrwanie – pamiętając, że bezpie-
czeństwo Ukrainy to także nasze własne 
bezpieczeństwo. 

To właśnie są realne działania, ja-
kie możemy podjąć na rzecz walczących 
o wolność Ukraińców. Zachęcamy rów-
nież do wspierania uchodźców uciekają-
cych przed wojną, co także jako samo-
rząd będziemy czynić, na miarę naszych 
sił i możliwości. 

Odczytaną rezolucję zebrani w sali 
sesyjnej bielskiego Ratusza przyjęli bra-
wami. 

Głosowanie nad projektem uchwa-

ły w tej sprawie było tylko formalnością. 
Radni przyjęli rezolucję jednogłośnie – 
za przyjęciem głosowało 22 obecnych 
na posiedzeniu. 

Na zakończenie tego punktu obrad 
przewodniczący Rady Miejskiej w Biel-
sku-Białej Janusz Okrzesik poprosił ze-
branych o uczczenie chwilą ciszy ofiar 
wojny. 

 – Ofiar zarówno wśród żołnierzy 
ukraińskich, jak i wśród ludności cywil-
nej. I szczególne wyrazy solidarności 
możemy skierować do obywateli nasze-
go miasta partnerskiego Bierdiańska 
oraz do tych mieszkańców Bielska-Bia-
łej, którzy z Ukrainy pochodzą i z Ukra-
iną są związani. Uczcijmy pamięć ofiar 
tej wojny chwilą ciszy – apelował J. 
Okrzesik. Tak też się stało. 

Emilia Klejmont 

• ul. Cieszyńską
• ul. Warszawską od ulicy Okrężnej do skrzyżo-

wania przy hipermarkecie Tesco,
• ul. Partyzantów/Bystrzańską,
• aleję gen. Władysława Andersa
• aleję gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego
• ul. Lwowską,
• ul. Krakowską mniej więcej od węzła z S1 do ul. 

Lwowskiej (tablica zmiennej treści oraz tablica informa-
cji parkingowej).

Dzięki realizacji projektu do Inteligentnego Sys-
temu Transportowego Bielska-Białej włączone zostały 

kolejne odcinki arterii komunikacyjnych o łącznej dłu-
gości 11 km.

Przypominamy, że przedmiotem inwestycji była 
rozbudowa funkcjonalna i terytorialna istniejącego Inte-
ligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej. 
Projekt obejmował m.in. rozbudowę systemu zarządza-
nia ruchem i podsystemu monitoringu wizyjnego na ko-
lejnych skrzyżowaniach dróg, rozbudowę podsystemu 
dynamicznej informacji pasażerskiej, a także budowę 
systemu dynamicznej informacji dla kierowców, w tym 
m.in. informacji parkingowej oraz informacji zmiennej 
treści. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrak-
cyjności transportu publicznego względem transpor-
tu indywidualnego. Przyczyni się to do wzrostu liczby 
osób korzystających z transportu publicznego, a tym 
samym zwiększenia płynności i bezpieczeństwa ruchu 
w obrębie miasta i aglomeracji bielskiej; pozwoli także 
na skrócenie czasu przejazdu taborem publicznej ko-
munikacji pasażerskiej; poprawi stan środowiska natu-
ralnego poprzez ograniczenie zanieczyszczeń powie-
trza z sektora transportowego, CO2 i hałasu; zwiększy 
przepustowość dróg miejskich – na głównych arteriach 
komunikacyjnych oraz wlotach do miasta. Będzie to 
miało także wpływ na szersze wykorzystanie bardziej 
efektywnego transportu publicznego oraz redukcję licz-
by wypadków na drogach.

oprac. JacK 

Sekretarz Igor Kliś, z-ca prezydenta Piotr Kucia, prezydent Jarosław Klimaszewski, 
z-ca prezydenta Adam Ruśniak i skarbnik miasta Dominik Pawiński
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Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej przedstawił bardzo szczegóło-
we sprawozdanie z działania publicznego trans-
portu zbiorowego w Bielsku-Białej w 2021 roku. 
Na prawie 40 stronach omówiono wszystkie za-
gadnienia związane z organizacją transportu na 
terenie miasta. 

My postanowiliśmy przytoczyć tylko kilka 
z wielu poruszanych w raporcie kwestii, a zain-
teresowanych całością odsyłamy do strony in-
ternetowej www. komunikacja.um.bielsko.pl/.

Nie było łatwo
Rok 2021 (wraz z rokiem 2020) stanowił 

bardzo ciężki okres dla komunikacji miejskiej. 
Utrzymująca się pandemia koronawirusa oraz 
wywołane przez nią negatywne czynniki wyni-
kające z licznych obostrzeń – lockdownu, na-
uki zdalnej w szkołach i uczelniach oraz limi-
tów w zakresie liczby przewożonych pasażerów 
– spowodowały drastyczny spadek atrakcyjno-
ści transportu zbiorowego. Przyczyniło się to do 
załamania wpływów ze sprzedaży biletów auto-
busowych. Także galopujący wzrost cen, w tym 
cen surowców, energii i paliw, fatalnie wpłynął 
na sytuację. 

Racjonalne gospodarowanie pozwoliło 
jednak na zwiększenie liczby kursów do tere-
nów rekreacyjnych. Pojawiły się dodatkowe kur-
sy do pływalni Start w Cygańskim Lesie oraz do 
Wapienicy. 

Przystanki – nowe, czyste, ekologiczne
Nie zaniechano też remontów bieżących 

i modernizowania infrastruktury komunikacyj-
nej. W 2021 r. Wydział Komunikacji zlecił prze-
prowadzenie remontów 65 wiat przystanko-
wych. W pierwszym półroczu 2021 r. w ramach 
inwestycji drogowych prowadzonych przez Miej-
ski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej wybudowano 
13 nowych wiat, w drugim półroczu w ramach 
działań modernizacyjnych Wydział Komunikacji 
zamontował pięć nowych wiat przystankowych. 

Przeprowadzono też kompleksowe my-
cie i sprzątanie wiat przystankowych. Wiosen-
na akcja objęła blisko 300 wiat. W czasie wa-
kacji przeprowadzano dodatkową turę mycia 
wiat, obejmującą główne ciągi komunikacyjne, 
czyli najbardziej uczęszczane przez pasażerów 
przystanki autobusowe. Kolejna – trzecia tura – 
rozpoczęła się wraz z rozpoczęciem roku szkol-
nego i ponownie objęła wszystkie wiaty przy-
stankowe. 

W 2021 r. pojawiła się skojarzona z przy-
stankami nowość – tzw. łąki kwietne w ich okoli-

cy. Łąki zakwitły na pętli autobusowej w Kamie-
nicy oraz w okolicy przystanku Żywiecka Osie-
dle Grunwaldzkie w kierunku centrum. Inicjaty-
wa została bardzo pozytywnie przyjęta przez 
mieszkańców i pasażerów, Wydział Komunika-
cji UM zawnioskował więc do Wydziału Gospo-
darki Miejskiej o wysianie kolejnej łąki kwietnej 
– na uczęszczanej turystycznie pętli autobuso-
wej Wapienica Zapora.

W 2021 roku pojawił się też pierwszy zie-
lony przystanek w Bielsku-Białej. Na przystanku 
autobusowym Piastowska Dworzec (264) w kie-
runku ul. 3 Maja Wydział Gospodarki Miejskiej 
UM zamontował donice obsadzone pnączami, 
trawami i miniaturowymi kwiatami.

Inteligentny transport
W ramach rozbudowy Inteligentnego Sys-

temu Transportowego (ITS) w Bielsku-Białej re-
alizowanego przez Miejski Zarząd Dróg w 2021 
roku uruchomionych zostało kolejnych osiem 
tablic dynamicznej informacji pasażerskiej wy-
świetlających odjazdy autobusów w czasie rze-
czywistym. Do dyspozycji pasażerów jest już 
łącznie 38 tablic DIP zlokalizowanych na naj-
ważniejszych przystankach w mieście.

Miejski Zakład Komunikacyjny przez pół 
roku testował kasowniki umożliwiające wnosze-
nie bezgotówkowo opłaty za przejazd komuni-
kacją miejską. W ich wyniku w 2022 r. zostanie 
ogłoszone postępowanie na dostawę kasowni-
ków do wszystkich autobusów MZK.

Pasażerowie z radością powitali też uru-
chomienie kolejnej, trzeciej już aplikacji w mobil-
nym kanale płatności za przejazdy. 22 września 
2021 r. uruchomiona została aplikacja do zaku-
pu biletów komunikacji miejskiej oraz strefy płat-
nego parkowania – mPay.

Nowe autobusy
Na ulicach pojawiły się nowe autobusy kla-

sy maxi. 11 października 2021 r. do eksploatacji 
wprowadzono pięć nowych, niskopodłogowych 
i niskoemisyjnych autobusów Solaris Urbino 12 
IV generacji 4. Mają one szereg udogodnień dla 
pasażerów ze szczególnymi potrzebami – np. 
środkowe drzwi odskokowo-przesuwne, w któ-
rych zamontowana jest specjalna platforma do 
podjazdu wózków inwalidzkich. Wszystkie przy-
ciski wewnątrz i na zewnątrz autobusów są opa-
trzone znakami w alfabecie Braille’a. W pojaz-
dach wyznaczono specjalne miejsca dla osób 
niepełnosprawnych, dla wózków inwalidzkich 
i wózków dziecięcych.

ciąg dalszy na str. 9

rok 2021 w komunikacji miejskiej 
Wprawdzie pandemia koronawirusa odcisnęła spore piętno na komunikacji 
miejskiej w Bielsku-Białej, ale jej oblicze wyraźnie się zmieniło na korzyść. 
Pojawiły się nowe autobusy i wiaty przystankowe, dostosowano kursy do potrzeb 
pasażerów, mieliśmy nawet przyjazne bilety MZK. 

Prezes MZK Hubert Maślanka demonstruje testowany kasownik

Zielony przystanek na ul. Piastowskiej

BIlety z pozytywnym przesłaniem

Nowe Solarisy
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mzk testował hybrydowy autobus 
solaris urbino 12 iV 

W dniach od 2 do 7 marca 2022 r. Miejski Zakład Komunikacyjny 
w Bielsku-Białej prowadził testy autobusu hybrydowego Solaris Urbino 
12 IV na liniach autobusowych nr 1, 15 oraz 22.

Autobus testowy nie jest wyposażony w urządzenia niezbędne 
do obsługi systemu ITS – jego pozycja oraz godziny odjazdów w cza-
sie rzeczywistym nie były więc prezentowane w systemie dynamicznej 
informacji pasażerskiej w aplikacji ITSBB, na stronie https://rozklady.
bielsko.pl/ ani na tablicach elektronicznych na przystankach autobuso-
wych. 2, 4 i 5 marca autobus obsługiwał linię nr 15, 3 i 7 marca – linię 
nr 1, a 6 marca – linię nr 22.

Testowany autobus wyposażony jest w szeregowy system Hy-
briDrive, dzięki któremu energia kinetyczna odzyskiwana podczas ha-
mowania jest zamieniana i gromadzona w postaci energii elektrycznej 
w magazynie energii umieszczonym na dachu autobusu. Łączna po-
jemność baterii wynosi 11,6 kWh. Ekologiczny, w części elektryczny 
napęd wpływa na obniżenie zużycia paliwa i poziomu emisji szkodli-
wych substancji do atmosfery.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom hybrydowy Solaris funkcjo-
nalnością upodabnia się do autobusu elektrycznego i wg przeprowa-
dzonych testów jest w stanie zaoszczędzić do 20 proc. paliwa potrzeb-
nego w analogicznym pojeździe z konwencjonalnym napędem. Cicha 
praca pojazdu pozwala również znacząco zmniejszyć poziom hałasu. 
Sposób rozlokowania elementów systemu hybrydowego – w wieży sil-
nika oraz na dachu pojazdu – nie ogranicza liczby miejsc pasażer-
skich w pojeździe.                                                                      opr. JacK

ROK 2021 W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
– dokończenie ze str. 8
Są także miejsca dla pasażerów niewidomych podróżują-
cych z psem przewodnikiem. Co ważne, podpisano umo-
wę z firmą Solaris na dostawę kolejnych czterech autobu-
sów, tym razem przegubowych, 18-metrowych, które ma-
ją zostać dostarczone do MZK wiosną 2022 r. 

Przyjazna komunikacja
W trudnych pandemicznych czasach na biletach 

MZK pojawił się pozytywny przekaz dnia. Na rewersie 
biletów zakupionych w biletomatach MZK zamieszczona 
została nowa grafika promocyjna. Powstało sześć projek-
tów z różnymi pozytywnymi hasłami m.in. Uśmiechnij się 
:) albo To będzie dobry dzień! 

Pierwszy raz w historii pasażerowie mogli też mieć 
wpływ na to, jak będzie wyglądała tapicerka siedzeń we 
wszystkich nowo kupowanych autobusach komunikacji 
miejskiej.                                                                        JacK 

Pretekstem do zorganizowania uroczy-
stości była 80. rocznica jego śmierci w KL Au-
schwitz oraz przekazanie przez wnuka Edwar-
da Zajączka Krzysztofa Tomasika dokumentów 
i pamiętników zamordowanego.  

 – Kim był dziadek Edward? Na pewno ko-
chającym mężem i tatą. Choć w domu do peł-
ni szczęścia brakowało stabilności. Nieustan-
ne wyjazdy Edwarda na zebrania, spotkania, 
wiece i manifestacje były trudne do zaakcep-
towania dla żony Zofii. Na pierwszym miejscu 
stawiał pracę społeczno-polityczną. Prowadził 
życie ascety. Względem siebie niezwykle wy-
magający. Był bezkompromisowy w sprawach 
wiary i moralności – wspominał Krzysztof To-
masik, wnuk Edwarda Zajączka.

Drugim wykładowcą był politolog dr An-
drzej Grajewski, który przybliżył postać bo-
hatera spotkania. Szczególnie skupił się na 
ostatnim okresie jego życia. Po aresztowaniu, 
przejściu brutalnego śledztwa w bielskiej sie-
dzibie gestapo i przewiezieniu do Katowic tra-
fił do obozu koncentracyjnego, gdzie otrzymał 
numer 7529 i został zakwalifikowany jako wię-
zień polityczny. W lutym 1942 r. przed osadze-
niem w bloku śmierci Niemcy przesłuchiwali 
go w Katowicach. Wtedy otrzymał propozycję 
wydania współpracowników w zamian za per-
spektywę przeżycia. Po umieszczeniu w bun-
krze głodowym trwało nadal brutalne śledztwo. 
Zabił go kapo. Niezwykle poruszającym frag-
mentem było przywołanie przez Andrzeja Gra-
jewskiego świadectwa współwięźniów Roma-
na Taula i ks. Konrada Szweda z ostatnich dni 
Edwarda Zajączka w KL Auschwitz.

Natomiast publicysta i historyk Jacek 
Kachel zwrócił uwagę w swym wystąpieniu 
na to, jak E. Zajączek był postrzegany przez 
mieszkańców w czasach, gdy działał w Biel-
sku. Przypomniał jego działalność wydawniczą 
i wielokrotne aresztowania dokonywane przez 
rządy sanacyjne.

Kluczowym momentem spotkania było 
przekazanie w imieniu rodziny Edwarda Za-
jączka archiwaliów do Muzeum Historycznego 
w Bielsku-Białej przez Krzysztofa Tomasika.

 – Możemy m.in. zobaczyć archiwalia, li-
sty z Auschwitz, korespondencję Edwarda 
Zajączka z okresu międzywojennego, relację 
z inspektoratu AK, kartę zwolnienia z więzie-
nia w Wadowicach, kartę osadzenia w Berezie 
Kartuskiej, liczne czasopisma wydawane przez 
pana Zajączka i jego żonę – wyliczał dyrektor 
Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej Marek 
Matlak, prezentując zbiory.

Głos zabrał również wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Bielska-Białej Piotr Ryszka, któ-
ry podziękował za tak cenne spotkanie i zapo-
wiedział szereg uroczystości, które w tym ro-
ku samorząd miasta wspólnie ze Stowarzysze-
niem Dom Polski zamierza przygotować w ra-
mach obchodów 120-lecia powstania Domu 
Polskiego. W spotkaniu uczestniczyli również 
radni bielskiej RM: Barbara Waluś i Dariusz Mi-
chasiów.

Przed spotkaniem na zamku za duszę śp. 
Edwarda Zajączka modlono się podczas mszy 
odprawionej w katedrze św. Mikołaja. Liturgii 
przewodniczył ks. Krzysztof Strzelczyk, rezy-
dent z bialskiej parafii Opatrzności Bożej.        r

o edwardzie zajączku
W Muzeum Historycznym w Bielsku- 
-Białej 25 lutego odbyło sie spotkanie 
poświęcone Edwardowi Zajączkowi, 
kapitanowi Wojska Polskiego, 
konspiracyjnemu działaczowi Związku 
Walki Zbrojnej zamordowanemu w KL 
Auschwitz w 1942 r., uhonorowanemu 
pośmiertnie tytułem Zasłużonego dla 
Bielska-Białej.

Dyrektor Muzeum 
Historycznego  
w Bielsku-Białej  
Marek Matlak  
i wnuk Edwarda 
Zajączka Krzysztof 
Tomasik
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Beneficjentami programu są osoby z orzeczonym 
stopniem niepełnosprawności, w tym w zakresie upo-
śledzenia narządów ruchu, wzroku, chorób neurolo-
gicznych czy innych, poruszające się na wózkach in-
walidzkich, przy pomocy środków ortopedycznych czy 
korzystające ze wsparcia osób trzecich, osoby powyżej 
60. roku życia, które nie posiadają orzeczenia o stop-
niu niepełnosprawności, ale z racji wieku i posiadanych 
chorób mają widoczne problemy w poruszaniu się, inne 
osoby z widocznymi deficytami w zakresie samodziel-
nej mobilności lub ze względu na czasową chorobę 
mające trudności w poruszaniu.

Transport dla osób uprawnionych będzie dostęp-
ny od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 
19.00 w obrębie administracyjnym Bielska-Białej oraz 
na trasie do placówek (ośrodków) zdrowia znajdujących 
się na terenie gmin sąsiadujących z miastem.

Zamawiać usługę przewozu osób można:
 – osobiście u przewoźnika pod adresem al. Ar-

mii Krajowej 220,
 – telefonicznie pod numerem 571851770,

door-to-door w bielsku-białej 
Miasto Bielsko-Biała realizuje projekt Usługa transportowa door-to-door  
dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na terenie miasta Bielska- 
-Białej. Od 1 marca br. osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać z usługi 
indywidualnego transportu.

 – drogą elektroniczną pod adre-
sem: d2d@miasto.bielsko-biala.pl

Celem transportu może być:
1. Aktywizacja społeczna – np. za-

jęcia organizowane przez miejskie jednostki organi-
zacyjne, tj. domy kultury, teatry, centra kultury i inne, 
w tym organizacje pozarządowe, w formie warszta-
tów, kursów, spotkań integracyjnych, poradnictwa, do-
stępu do kultury (kino, teatr, koncerty, wystawy itp.) or-
ganizowanych na terenie Bielska-Białej, a także możli-
wość załatwienia spraw urzędowych czy skorzystanie 
z obiektów sportowych.

2. Aktywizacja zawodowa – np. szkolenia, kur-
sy zawodowe, w celu zdobycia kwalifikacji zawodo-
wych lub przekwalifikowania zawodowego, korzystanie 
z oferty PUP, agencji pośrednictwa pracy, korzystanie 
z ofert instytucji zajmujących się aktywizacją zawodo-
wą, utrzymaniem zatrudnienia itp.

3. Aktywizacja edukacyjna – np. podnoszenie po-
ziomu wykształcenia w szkołach i na uczelniach wyż-
szych z terenu miasta Bielska-Białej i gmin, na terenie 

których usługa jest dostępna.
4. Aktywizacja zdrowotna – np. rehabilitacja, do-

wóz do sanatorium, zaplanowane wizyty lekarskie, nie-
przewidziane zdarzenia związane ze stanem zdrowia.

Istnieje możliwość skorzystania z pomocy asy-
stenta oraz transportu za pomocą schodołazu i wózka 
inwalidzkiego w budynkach z barierami architektonicz-
nymi. Z transportu mogą także korzystać osoby, które 
na co dzień są wspierane przez opiekunów lub psa asy-
stującego. Usługa ma charakter nieodpłatny.

Ocena spełnienia kryteriów dostępu do usłu-
gi będzie następować poprzez złożenie stosownego 
oświadczenia. 

Regulamin usługi oraz oświadczenie dostępne są 
na stronie internetowej: https://bielsko-biala.pl/uslugi-
indywidualnego-transportu-door-door-oraz-poprawa- 
dostepnosci-architektonicznej.                          oprac. ek

przed sezonem budowlanym 
Jak co roku tuż przed rozpoczęciem wiosny, Biuro Promocji 

i Wystaw Astra zaprasza specjalistów z branży budowlanej, firmy oraz 
ludzi zainteresowanych remontem lub budową własnego domu do hali 
pod Dębowcem na Międzynarodowe Targi Budownictwa i Strefę Do-
brych Wnętrz Twój Dom 2022. Targi odbędą się w dniach 11-13 marca.

Dla osób, które budują, remontują bądź unowocześniają wnętrze 
domu czy mieszkania, targi są wyjątkową okazją do poznania i porów-
nania dostępnych na rynku wielu ofert oraz cen, a także możliwością 
zasięgnięcia opinii i porad ekspertów.

Na targach jak zwykle będą prezentacje innowacji, debiutów ryn-
kowych, sprawdzonych materiałów i technik budowlanych. Pojawią się 
propozycje rozwiązań i urządzeń dla oszczędności energii. Poszuku-
jący inspiracji do wykonania niebanalnych aranżacji wnętrz będą mo-
gli skorzystać z porad ekspertów i praktyków na specjalnie oznaczo-
nych stoiskach.

Targom towarzyszyć będą cztery sfery:
1. Strefa pokazów i fachowych porad dotyczących wyposażenia 

wnętrz – prowadzona przez Stowarzyszenie Specjalistów Robót Wy-
kończeniowych;

2. Dom ciepły i przyjazny – seminarium dla budujących bądź za-
mierzających wybudować dom z udziałem ekspertów i praktyków;

3. Strefa Elektromobilności – osobowe i dostawcze samochody 
elektryczne i pojazdy użytkowe;

4. Klub Małego Budowlańca – tradycyjnie funkcjonujący na tar-
gach już od lat; pod okiem fachowych instruktorów dzieci mogą tam 
rozwijać umiejętności planowania działań twórczych i usprawniać 
swoje manualne zdolności poprzez warsztaty budowania małych 
domków, a rodzice dzięki temu będą mogli spokojnie zwiedzić stoiska 
targowe.

Więcej informacji o targach na stronie internetowej imprezy: 
www.targibielskie.pl                                                                            JacK

Od kilku tygodni w Bielsku-Białej 
realizowany jest projekt Energia na 
miarę. Doradcy energetyczni pomogą 
chętnym mieszkańcom przygotować 
rozwiązania energetyczne na miarę 
naszych potrzeb i możliwości 
oraz wręczą komplet urządzeń 
ułatwiających stosowanie tych 
rozwiązań. Zgłoszenia do programu 
przyjmowane są tylko do 14 marca 
2022 roku.

Energia na miarę to program doradztwa 
energetycznego finansowany ze środków Unii 
Europejskiej. Mieszkańcy domów i mieszkań 
w Bielsku-Białej mogą wziąć udział w kom-
pleksowym procesie doradczym, dotyczącym 
racjonalnego korzystania z energii. Podczas 
indywidualnych spotkań z doradcą energe-
tycznym otrzymają zestaw spersonalizowa-
nych wskazówek pozwalających zmniejszyć 
zużycie energii bez nakładów finansowych 
oraz Energetyczny Pakiet, czyli komplet urzą-
dzeń ułatwiających wdrażanie zaproponowa-
nych rozwiązań, np. żarówki energooszczęd-
ne, perlatory, maty termoizolacyjne itp.

Program skierowany jest do mieszkań-
ców Bielska-Białej chcących:

 – świadomie korzystać z energii elek-
trycznej i cieplnej;

 – zmniejszyć zużycie energii bez ogra-
niczenia komfortu życia;

 – znaleźć proste i niedrogie rozwiąza-
nia pozwalające na lepsze wykorzystanie 
energii.

Odwiedzający mieszkańców dorad-
cy będą posiadać identyfikatory z logotypem 
Bielsko-Biała chroni klimat i wspólnie z go-
spodarzami wypełnią krótką ankietę diagno-
styczną.

Osoby zdecydowane na udział w pro-
gramie mogą wypełnić formularz zgłosze-
niowy znajdujący się pod linkiem: http://www.
pnec.org.pl/pl/energianamiare.

Jeśli ktoś woli tradycyjne formy kontak-
tu, będzie mógł wpisać swoje dane na od-
wrocie ulotki. Trzeba zaznaczyć zgodę na ich 
przetwarzanie na potrzeby programu i wrzu-
cić zgłoszenie do urny korespondencyjnej 
w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej miesz-
czącej się przy pl. Ratuszowym 6 w Biurze 
Obsługi Interesanta obok stanowiska nr 3. 
Za realizację programu odpowiada Stowa-
rzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités we 
współpracy z Urzędem Miejskim w Bielsku-
-Białej. Więcej informacji: tel. +48 124291795 
lub biuro@pnec.org.pl.                                JacK 

energia skrojona dla ciebie 
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22 lutego ze studyjną wizytą przyjechali 
do Bielska-Białej studenci Katedry 
Projektowania Komunikacji Wizualnej 
Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. 
Temat, nad którym mogą twórczo myśleć,  
to ożywienie ulicy 11 Listopada.

Goście z ASP zwiedzili Ratusz, a potem spotka-
li się w Punkcie 11 przy ulicy 11 Listopada z plastykiem 
i historykiem, aby poznać dzieje tego kwartału miasta, 
jego uwarunkowania architektoniczne, założenia rewi-
talizacji, cele wizerunkowe, szczegóły bielskiej uchwały 
krajobrazowej czy miejskiego systemu informacji i iden-
tyfikacji.

O celach i nadziejach związanych z ożywieniem 
wizerunku miasta mówił w Ratuszu zastępca prezyden-
ta Bielska-Białej Adam Ruśniak. Podkreślił, jak wielką 
wartością jest inne spojrzenie na miasto, które może 
zaowocować ciekawymi pomysłami. Po mieście gości 
z ASP oprowadzał naczelnik Wydziału Kultury i Promo-
cji Urzędu Miejskiego Przemysław Smyczek.

Studenci wydziałów projektowania zwiedzili mia-
sto i jest szansa, że kwestię ożywienia ulicy 11 Listo-
pada wybiorą nie tylko jako temat prac semestralnych, 
a ich ciekawe pomysły zostaną zgłoszone do konkursu 
Projekt Arting 2022.

Bielsko-Biała organizuje konkurs wzornictwa 
przemysłowego Projekt Arting od 1994 roku, a od kilku 
edycji współorganizuje to przedsięwzięcie wraz z Fun-
dacją Ludzie Innowacje Design. Przedmiotem konkursu 
Projekt Arting 2022 są projekty z zakresu wzornictwa 
przemysłowego, wskazujące rozwiązania poprawiają-
ce funkcjonowanie człowieka i jego otoczenia, zgodnie 
z zasadami zrównoważonego rozwoju i poszanowania 
energii. 

Projekty powinny odpowiadać na pytania zwią-
zane z szeroko pojętą tematyką miejską. A samorząd 
Bielska-Białej chce zmienić, ożywić wizerunek ważne-
go fragmentu miasta – ulicy 11 Listopada.

W tej edycji Projektu Arting są cztery kategorie:
• Technologia – przedmioty i procesy zgodne 

z rozwojem zrównoważonym,

• Środowisko – ochrona środowiska i podnosze-
nie świadomości przyrodniczej,

• Bielsko-Biała – projekty związane z regionem 
Bielsko-Biała,

• Wyzwanie (Challenge?) – rozwiązania projek-
towe konkretnych tematów zgłoszonych przez firmy 
lub instytucje regionu Bielsko-Biała i zamieszonych na 
stronie konkursu.

W konkursie mogą brać udział studenci i absol-
wenci wydziałów wzornictwa przemysłowego, archi-
tektury, uczelni technicznych, projektanci wzornictwa, 
architekci, inżynierowie i zespoły projektowe. Pula na-
gród wynosi 30.000 zł.

Prace konkursowe wraz załącznikami należy zło-
żyć do 30 czerwca 2022 roku na adres: Fundacja Lu-
dzie-Innowacje-Design, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Ga-
zownicza 9. Wystawa konkursowa planowana jest 15 
października 2022 roku.

Patronem konkursu jest prezydent Bielska-Białej 
Jarosław Klimaszewski.

oprac. JacK

Ulica Łowiecka uzyskała dofinan-
sowanie w ramach Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg. Miejski Zarząd Dróg 
w Bielsku-Białej wnioskował o dofinaso-
wanie budowy tej drogi oraz ulicy Aka-
demii Umiejętności.

21 lutego potwierdzono finansowa-
nie ul. Łowieckiej z Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg. Miasto jest w trakcie 
realizacji wieloletniego zadania, pole-
gającego na rozbudowie ul. Łowieckiej, 
dla którego wniosek o dofinansowanie 
z RFRD złożono w 2020 r. Na podsta-
wie umowy o dofinasowanie zawartej 22 
grudnia 2021 r. miasto otrzymało wspar-
cie w łącznej kwocie 5.702.373,67 zł – 
w roku 2021 – 3.007.377,40 zł i w roku 
2022 – 2.694.996,27 zł.

W ubiegłym roku do RFRD trafił 
wniosek o dofinansowanie zadania Roz-
budowa i remont odcinka ul. Akademii 
Umiejętności w Bielsku-Białej. Chodzi 
o kwotę 5.700.000,00 zł, w podziale na 
dwa lata: w roku 2022 – 2.000.000,00 
zł i w roku 2023 – 3.700.000,00 zł. Wnio-
skowana kwota stanowi 50 proc. wydat-
ków kwalifikowanych. Obecnie inwesty-
cja znajduje się na 22. miejscu listy re-
zerwowej dróg gminnych. W zależności 
od oszczędności na przedsięwzięciach 
z listy podstawowej zadania z listy re-
zerwowej będą miały szanse otrzymać 
wsparcie w kolejnych miesiącach.

Do gmin z południowej części woj. 
śląskiego trafi ponad 28,6 mln zł z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg.  JacK

inne spojrzenie, nowe pomysły na miasto 

ulica łowiecka otrzyma rządowe dofinansowanie 

Ul. Łowiecka w trakcie remontu, fot. MZD

Przemysław Smyczek ze studentami na ul. 11 Listopada Historyk Jacek Kachel opowiada o centrum miasta
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Groźna osteoporoza 
Osteoporoza to jedna z głównych chorób cywilizacyjnych. 1 mar-

ca ruszyła rejestracja do Programu profilaktyki złamań osteoporotycz-
nych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej na 2022 rok.

Urząd Miejski w Bielsku-Białej oraz Beskidzkie Centrum Onko-
logii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej zapraszają 
mieszkańców miasta – kobiety w wieku 60 lat i powyżej oraz męż-
czyzn w wieku 70 lat i powyżej – do bezpłatnego udziału w progra-
mie. Z programu wyłączone są osoby z już zdiagnozowaną i leczoną 
osteoporozą.

Udział w programie można zgłosić telefonicznie pod nr 661 307 
618 lub osobiście w budynku Przychodni Onkologicznej BCO-SM przy 
ul. Wyzwolenia 18, w dni powszednie w godzinach 9.00-13.30.

Program obejmuje:
 – oszacowanie 10-letniego ryzyka złamania kości metodą 

FRAX,
 – u osób ze zwiększonym ryzykiem złamiania kości – badanie 

densytometryczne i konsultację lekarską,
 – warsztaty edukacjyjne.
Osteoporoza należy do istotnych problemów zdrowotnych, jest 

chorobą metaboliczną kości, która polega na stopniowym zaniku ma-
sy kostnej. Na skutek obniżenia gęstości mineralnej kości dochodzi 
do osłabienia ich struktury, co objawia się zwiększoną podatnością 
na złamania.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zalicza osteoporozę do 
głównych chorób cywilizacyjnych. Jej znaczenie wobec starzenia się 
społeczeństw, nieustannie rośnie. Choroba rozwija się w sposób pod-
stępny, niepostrzeżenie przez wiele lat, nie dając żadnych objawów, 
aż do złamania kości. Na zachorowanie narażone są przede wszyst-
kim osoby starsze, szczególnie kobiety w wieku okołomenopauzal-
nym, choć na osteoporozę mogą cierpieć także mężczyźni, a nawet 
dzieci.                                                                                                         r

Depresja jest najczęściej spotykanym na 
świecie zaburzeniem psychicznym. Na świe-
cie cierpi na nią około 350 mln ludzi, a w Pol-
sce ponad 1,5 mln. Jest najczęstszą przyczyną 
niepełnosprawności. Choroba ta jest podstęp-
na i potrafi przybierać różne postacie.

Główną cechą depresji jest negatywne 
odbieranie siebie i otaczającego świata. Powo-
duje także zmiany w sferze emocji, wywołując 
smutek, przygnębienie i poczucie winy. Często 
działa tak głęboko, że pojawiają się myśli sa-
mobójcze (40-80 proc. pacjentów), z czego du-
ża część chorych podejmuje próby samobój-
cze (20-60 proc.). Niestety aż 15 proc. takich 
prób jest skutecznych.

Objawy depresji
Depresja najczęściej objawia się obniże-

niem nastroju, przestają cieszyć rzeczy, które 
do tej pory sprawiały radość, zaczyna brako-
wać motywacji do działania, stale towarzyszą 
smutek i przygnębienie. Pojawiają się trudności 
z koncentracją, nie można skupić się na czyta-
nej książce, zapominamy, co chcieliśmy zrobić. 
Człowiek zaczyna czuć się niepotrzebny, nie-
istotny, czasami pojawia się myśl, że innym za-
wadza, że bez niego byłoby wszystkim lepiej. 
Zdarza się, że pojawia się poczucie winy wo-
bec innych, choć nikt niczego mu nie wypomi-
na. Mogą zdarzyć się wahania nastroju – wy-
buchy złości lub płaczu. Człowiek, który do tej 
pory był aktywny, pracował, miał dużo zaintere-
sowań, nagle nie ma siły wstać z łóżka, zadbać 
o siebie, zrobić sobie śniadania, a przyszłość 
widzi tylko w czarnych barwach. Wszystkie 
działania stają się wolniejsze, są wymuszone, 
następuje wycofanie z relacji z innymi, w tym 
często z rodziną – np. babcia nagle nie jest za-
interesowana kontaktem z ukochanymi wnuka-
mi. Pojawia się zniechęcenie, poczucie bez-
sensu istnienia, bezsilność, brak nadziei. Po-
garsza się sen, zaczynają się trudności z zasy-
pianiem, wybudzenia w nocy, aż do całkowitej 
bezsenności. Obniża się także apetyt. Pojawia 
się wszechogarniający, trudny do określenia 
lęk, który całkowicie paraliżuje. Często pojawia 
się poczucie rezygnacji, chęć zaśnięcia i nie-
obudzenia się więcej… Nie zawsze występują 
wszystkie objawy, mogą się też one pojawiać 
w różnej kolejności. Zdarza się, że narastają 
powoli, ale czasem mają przebieg gwałtowny, 
a samopoczucie i zachowanie człowieka zmie-
nia się z dnia na dzień. Warto zwrócić uwagę, 
że depresja może przebiegać nietypowo i ob-
jawiać się jedynie zaburzeniami snu, zaburze-
niami apetytu, dolegliwościami bólowymi, pro-
blemami w sferze seksualnej czy zaburzeniami 
hormonalnymi.

Jak sobie radzić z depresją?
Zawsze przy niepokojących objawach 

należy skontaktować się z lekarzem, najlepiej 
psychiatrą. Im szybciej rozpocznie się lecze-

nie, tym większa szansa na szybkie ustąpie-
nie objawów i powrót do prawidłowego funk-
cjonowania. Przewlekle trwające objawy, mo-
gą doprowadzić do pogorszenia stanu nie tylko 
psychicznego, ale i fizycznego. Warto pamię-
tać, że osoby cierpiące na depresję często nie 
zgłaszają myśli samobójczych, jednak z uwa-
gi na nasilone objawy często decydują się na 
ten dramatyczny krok. Warto zaznaczyć, że to 
nie jest coś, z czym mają coś zrobić; ogarnąć 
się i brać do życia czy uśmiechać się, bo bę-
dzie dobrze. Sposób widzenia świata i postrze-
gania siebie przez osoby w depresji jest zmie-
niony. Brak odpowiedniego leczenia i wsparcia 
skutkuje tym, że takie osoby nie poradzą sobie 
z tym problemem samodzielnie. Leczenie de-
presji obejmuje farmakoterapię i często dodat-
kowo wsparcie psychologa.

Depresja może mieć wiele przyczyn. 
Część osób jest predysponowana do niej ge-
netycznie; duży wpływ może mieć osobowość 
czy doświadczenia życiowe, sytuacje streso-
we, a także ważne wydarzenia życiowe.

Co możemy zrobić, by zmniejszyć ryzyko 
zachorowania na depresję?

Pamiętaj o odpoczynku i regeneracji – 
nadmiernie obciążenie organizmu może po-
wodować zaburzenia hormonalne, zaburzenia 
snu, nadmierne pobudzenie organizmu i w ten 
sposób predysponować do pojawienia się de-
presji.   

Dbaj o swoje ciało – regularna aktywność 
fizyczna zwiększa poziom endorfin czyli hor-
monów szczęścia. Podnosi się też poziom se-
rotoniny, która odpowiada za zadowolenie, ob-
niża poziom kortyzolu, który jest związany ze 
stresem, zmniejsza się napięcie mięśniowe. 
Ćwiczenia fizyczne mają udowodnione dzia-
łanie przeciwdepresyjne i przeciwlękowe! Nie 
musi to być ciężki trening! Codzienny spacer to 
podstawowa forma zapobiegania depresji. Mo-
żesz też wybrać rower czy ćwiczenia relaksa-
cyjne.

Zadbaj o zdrowy sen – higiena snu to jed-
na z najważniejszych zasad dbania o dobre sa-
mopoczucie psychiczne. Wietrzenie sypialni, 
regularne pory snu, niekorzystanie z urządzeń 
elektronicznych do 2 godzin przed położeniem 
się spać – to proste zasady, które mogą pomoc 
w uzyskaniu dobrego snu.

Zadbaj o dobre relacje i emocje – trudne 
doświadczenia życiowe, traumy, kłótnie mogą 
wpływać na odbiór świata. Warto skorzystać 
z pomocy terapeuty, by poradzić sobie z trud-
nymi emocjami.

Dbaj o drobne przyjemności – staraj się 
robić to, co sprawia przyjemność, odpręża i da-
je siły do działania.

opracowała dr n. med. 
Magdalena Kaizer-Będkowska

psychiatra

czym jest depresja?

szpital wojewódzki  
bez miejsc coVidowych

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej zlikwidował wszystkie 
łóżka covidowe. Ma to związek z malejącą liczbą nowych zakażeń 
koronawirusem. Do normalnej pracy wraca Oddział Kardiologicz-
ny, który do do tej pory był przeznaczony wyłącznie dla pacjentów 
z Covid-19.

– Apelujemy, aby zgłaszali się chorzy, którzy z powodu pan-
demii SARS CoV-2 unikali leczenia – informuje Szpital Wojewódz-
ki w Bielsku-Białej.
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inFormacje:  
dla wieczystych  
użytkowników
Zgodnie z Ustawą z 21 sierpnia 1997  r. o gospo-
darce nieruchomościami użytkownicy wieczyści 
oraz osoby nabywające nieruchomość gruntową 
w wieczyste użytkowanie, zobowiązani są do po-
noszenia opłat rocznych przez cały okres użytko-
wania wieczystego, BEZ WEZWANIA w terminie 
do dnia 31 marca każdego roku.

dla właścicieli Gruntów 
zabudowanych na cele 
mieszkaniowe
Zgodnie z ustawą  z dnia 20 lipca 2018 r. o prze-
kształceniu prawa użytkowania wieczystego grun-
tów zabudowanych na cele mieszkaniowe w pra-
wo własności tych gruntów właściciele nierucho-
mości zabudowanych na cele mieszkaniowe, zo-
bowiązani są do ponoszenia opłat rocznych z ty-
tułu przekształcenia. Opłaty wnosi się BEZ WE-
ZWANIA w terminie do 31 marca każdego roku, 
przez okres  20 lat od dnia przekształcenia.

przetarg
Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza pierwszy 
przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż loka-
lu mieszkalnego nr 8, położonego w budynku przy ul. 
Karola Miarki 11a w Bielsku-Białej, stanowiącego wła-
sność gminy. Sprzedaż lokalu nastąpi wraz z udziałem 
75/1000 części w częściach wspólnych budynku i urzą-
dzeń oraz w prawie własności gruntu ozn. jako dz. 13 
o pow. 527 m2 obj. Kw BB1B/00043770/8 obręb Dolne 
Przedmieście 81
oowierzchnia użytkowa lokalu: 77,44 m2

cena wywoławcza: 411.706,00 zł
wadium: 41.000,00 zł
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podsta-
wie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów 
i usług.
Lokal mieszkalny nr 8 położony jest na drugim piętrze 
budynku i składa się z dwóch pokoi o pow. 24,47 m2 

i 24,15 m2, kuchni o pow. 18,79 m2, łazienki z wc o pow. 
4,88 m2 oraz przedpokoju o pow. 5,15 m2. Układ funk-
cjonalny przechodni. Lokal stanowi pustostan, jest wol-
ny od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań. 
Lokal zlokalizowany jest w czteropiętrowej kamienicy 
wybudowanej w 1929 r. Budynek posiada cechy obiek-
tu zabytkowego, znajduje się w gminnej ewidencji za-
bytków miasta Bielska-Białej oraz w wojewódzkiej ewi-
dencji zabytków. Remont lokalu należy przeprowadzić 
w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków.
Użytkowanie lokalu jako mieszkalnego jest możliwe po 

wykonaniu przez przyszłego właściciela ogrzewania 
gazowego lub elektrycznego. Zgodnie z zapisami opi-
nii kominiarskiej, w przypadku wyboru c.o. gazowego, 
należy podłączyć piec dwufunkcyjny do wyznaczonego 
przewodu i zamontować odpowiedni dla rodzaju pieca 
wkład kominowy kwasoodporny. Ponadto przyszły wła-
ściciel zobowiązany jest do wykonania na własny koszt 
wygłuszenia pionu kanalizacji sanitarnej oraz pokrycia 
innych kosztów z tym związanych.
Dla terenu nie obowiązuje plan zagospodarowania 
przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Biel-
ska-Białej, przedmiotowa działka znajduje się w obsza-
rze S – tereny śródmieścia.
Lokal można obejrzeć 15 marca 2022 r. w godz. 10:00-
10:30 oraz 23 marca 2022 r. w godz. 13:00-13:30.
1. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu po-
winny złożyć w terminie do 30 marca 2022 r. (w za-
mkniętej kopercie) pisemną ofertę. Opis koperty: 
a) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwa lub firma 
oraz siedziba, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub 
inny podmiot, b) oznaczenie oraz adres nieruchomości,
c) zapis: Nie otwierać przed dniem 5 kwietnia 2022 r. 
przed godziną 10.00. Pisemna oferta powinna zawie-
rać: a) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub 
firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba praw-
na lub inny podmiot, b) datę sporządzenia oferty, c) 
oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami 
przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, d) ofe-
rowaną cenę (wyższą od ceny wywoławczej) i sposób 
jej zapłaty. 
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia 
wadium. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wydzia-
łu Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Bia-
łej przy pl. Ratuszowym 5, pok. 202 (II piętro) od po-
niedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miej-
skiego. Otwarcie ofert nastąpi przy udziale oferentów 
5 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00 w sali nr 208 (II piętro) 
w gmachu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. 
Ratuszowym 5. Wadium należy wpłacić nie później niż 
do 30 marca 2022 r. przelewem na konto: Urząd Miejski 
w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-Księgowy 25 1240 
4142 1111 0000 4822 9638 Pekao S.A. Oddział w Biel-
sku-Białej. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ 
pieniędzy na konto Urzędu w wyżej podanym terminie.
4. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty prze-
targu, a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wy-
grał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomo-
ści. 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 nieru-
chomości. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi 
nabywca. Z dodatkowymi warunkami przetargu moż-
na zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej 
w Biurze Obsługi Interesanta (budynek przy pl. Ratu-
szowym 6, parter, stanowisko nr 4, tel. 334971806) lub 
w Wydziale Nieruchomości (budynek przy pl. Ratuszo-
wym 5, II piętro, pok. 213, tel. 334701224) oraz w Biu-
letynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Biel-
sku-Białej. Adres strony internetowej Urzędu: https://
bip.um.bielsko.pl. Prezydent miasta może odwołać 
ogłoszony przetarg z ważnych powodów. Przetarg mo-
że zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

sprzedaż
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2021, 
poz. 1899 ze zm.) prezydent Bielska-Białej podaje do 
publicznej wiadomości, że 11 marca 2022 r. na tabli-
cy 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, do-
tyczące sprzedaży 
I sprzedaż lokali wraz z udziałem w gruncie:
1. lokal mieszkalny przy pl. Żwirki i Wigury 9/5, poło-
żony w Bielsku-Białej – w drodze bezprzetargowej na 
rzecz najemcy,
2. lokal mieszkalny przy al. Armii Krajowej 143/30, 
położony w Bielsku-Białej – w drodze bezprzetargowej 
na rzecz najemcy;
II sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego do 
właścicieli nieruchomości przyległych:
nieruchomość stanowiąca własność gminy Bielsko-
-Biała, oznaczona jako działka 3941/88 o pow. 124 m2, 
obręb Lipnik, położona przy ul. Tkaczy, przeznaczo-
na do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego do 
właścicieli nieruchomości przyległych, oznaczonych ja-
ko: dz. 3941/13, dz. 6870 oraz dz. 3941/56;
III sprzedaż w drodze przetargu pisemnego nie-
ograniczonego:
nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, 
oznaczona jako działka nr 414/85 o pow. 6010 m2 obj. 
Kw BB1B/00068151/4 obręb Żywieckie Przedmieście, 
położona w Bielsku-Białej przy ul. Franciszka Kamiń-
skiego, zabudowanej budynkiem administracyjno-ga-
rażowym, budynkiem kojców dla psów i nieczynną sta-
cją paliw.                                                                         q

W Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej nastąpiła 
zmiana lokalizacji punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowot-
nej. Do tej pory wchodziło się wejściem głównym placówki. Te-
raz w ramach nocnej i świątecznej opieki pomoc będzie udzie-
lana w pomieszczeniach zlokalizowanych poniżej estakady 
prowadzącej na Szpitalny Oddział Ratunkowy. 

Szpital zawiesił tablice informacyjne, które ułatwiają pa-
cjentom szybkie dotarcie do nowej lokalizacji nocnej i świą-
tecznej opieki zdrowotnej.                                                           r

nocna i świąteczna pomoc w nowym miejscu
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Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1, 5 i 6 oraz
ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32 pracuje 
od poniedziałku do środy w godz. 7.30–15.30, 
w czwartki 7.30–18.00, w piątki 7.30–13.00
Centrala: 334971497,  faks: 334971786
Informacja: pl. Ratuszowy 6, tel. 334971800

Awaria oświetlenia ulicznego: UM, tel. 334971702 
zgłoszenia e-mail: oświetlenie@um.bielsko.pl
lub tel. 991 
Awaria świateł sygnalizacji drogowej: 
MZD, tel. 334726010, od 7.30 do 15.30
 
PreZero Bielsko-Biała S.A. (dawniej SUEZ)
w godzinach pracy tel. 459595469, 571232625
e-mail: BOK.BB@prezero.com

Wydział Gospodarki Miejskiej UM 
tel. 334971703, 334971704
naczelnik WGM tel. 334971507, 600004236
e-mail: gosp.komunalna@um.bielsko.pl

Miejski Zarząd Dróg, tel. 334726010 od 7.30 do 15.30
e-mail: sekretariat@mzd.bielsko.pl
Dział Parkingów i Strefa Płatnego Parkowania:
 334726000

Pogotowie weterynaryjno-sanitarne oraz
Schronisko dla zwierząt: 338141818 
w UM tel. 334971508 od 7.30 do 15.30

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej:   
tel. 338146221 lub 19288
Niebieska Linia 338119900
telefon dla niesłyszących i niedosłyszących (kontakt 
w formie sms) 530560611
e-mail: poikbielsko@interia.pl

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 338150984

Straż Miejska  tel. 986, 338228114, 338228115
e-mail: sm@strazmiejska.bielsko.pl
Miejska Komenda Policji tel. 997, 112, 478571255
Państwowa Straż Pożarna tel. 998, 338126065

POGOTOWIA
Pogotowie ratunkowe        tel. 999
Pogotowie energetyczne   tel. 991
Pogotowie gazowe        tel. 992
Pogotowie ciepłownicze   tel. 993
Pogotowie wodociągowe  tel. 994
e-mail: aqua@aqua.com.pl
GOPR  tel. 985, 338296900

Rada Seniorów Bielska-Białej tel. 518676301
od września dyżury w czwartki w godz. 11.00-13.00 
w siedzibie RS przy ul. Stanisława Stojałowskiego 32

 

oze dla mieszkańców 
Będzie nabór uzupełniający do projektu Odna-

wialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej. 
Bielszczanie mogą ubiegać się o dofinansowanie zaku-
pu 17 instalacji kolektorów słonecznych oraz 154 pomp 
ciepła do ciepłej wody użytkowej.

Ogłoszenie naboru uzupełniającego miasto pla-
nuje na marzec/kwiecień tego roku. Będzie on trwał 30 
dni. Ogłoszenie wyników nastąpi w maju bieżącego ro-
ku. Ogłoszenie o naborze wraz z formularzami dekla-
racji i regulaminem projektu zostanie zamieszczone na 
stronach https://www.miastodobrejenergii.pl/, https://
oze.bielsko-biala.pl/ oraz https://bip.um.bielsko.pl/.

Podpisywanie umów na granty będzie odbywało 
się do miesiąca od ogłoszenia wyników, a rozpoczę-
cie inwestycji od dnia podpisania umowy na grant. Na-
tomiast zakończenie inwestycji i składanie wniosków 
o wypłatę grantu będzie miało miejsce do 3 miesięcy 
od podpisania umowy.

Projekt dofinansowania przewiduje granty w wy-
sokości do 95 procent kosztów kwalifikowanych net-
to. Zastrzega się, że podatek VAT nie będzie kosztem 
kwalifikowanym oraz że będą limity kwotowe kosztów 
kwalifikowanych.

Instalacje objęte naborem wraz z maksymalną 
kwotą dotacji to pompa ciepła tylko na potrzeby ciepłej 
wody użytkowej – grant do 7.125 zł i kolektory słonecz-
ne – grant do 9.500 zł.

Szczegółowe zasady i procedurę zawiera regula-
min naboru oraz realizacji projektu grantowego Odna-
wialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej. 
Tekst ujednolicony regulaminu dostępny będzie do po-
brania po wejściu uchwały w życie.

Odpowiedzi na zapytania w sprawie naboru oraz 
projektu udziela operator projektu Doradztwo i usługi 
Sp. z o.o., bokbielsko@gmail.com, infolinia czynna od 
poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 nr tel. 
12 4446003.                                                                      r

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrekto-
ra Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej ogłosił pre-
zydent miasta. Przypomnijmy, że pod koniec stycz-
nia w książnicy symbolicznie pożegnano dyrektora 
tej instytucji – Bogdana Kocurka, który po 23 latach 
pracy w KB przeszedł na zasłużoną emeryturę. Od 
tego czasu funkcję p.o. dyrektora książnicy pełni Ka-
tarzyna Ruchała.

Kandydat na dyrektora Książnicy Beskidzkiej 
musi mieć m.in. wykształcenie wyższe magister-
skie – preferowane kierunki humanistyczne oraz do-
świadczenie w pracy w instytucji kultury, w szcze-
gólności związanej z działalnością bibliotek lub do-
świadczenie w samodzielnym zarządzaniu, realiza-

cji i rozliczaniu projektów z dziedziny kultury, 3-letnie 
doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym 
lub 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem 
nie mniejszym niż 15 osób. 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs na kan-
dydata na stanowisko dyrektora Książnicy Beskidz-
kiej w Bielsku-Białej. Nie otwierać należy przesyłać 
na adres: Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miej-
skiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6, 43-300 
Bielsko-Biała lub składać osobiście w biurze podaw-
czym Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej do 28 mar-
ca 2022 roku – decyduje data wpływu do biura po-
dawczego.                                                       oprac. ek

konkurs na dyrektora książnicy beskidzkiej

EUROPEJSKI DZIEŃ KOBIET Z UKRAINĄ
– dokończenie ze str. 7

Na trasie przechodnie wrzucali do puszek wolontariu-
szy pieniądze na pomoc Ukrainie, a z wielu otwartych drzwi 
osiedlowych sklepów czy okien Domu Kultury im. Wiktorii 
Kubisz dało się słyszeć oklaski i okrzyki Niech żyje Ukra-
ina! Na scenie obok BCK odbyły się wydarzenia związa-
ne z Kongresem Kobiet pod hasłem Odwaga jest kobie-
tą. Potem autobusy przewiozły zebranych przed siedzibę 
Beskidzkiej Izby Lekarskiej. Tu zaplanowano Przystanek 
Zdrowie. Były namioty zdrowotne, w których lekarze spe-
cjaliści doradzali paniom adekwatne do ich wieku badania, 
był też poczęstunek żurkiem.

Wszystko zakończył Przystanek Sport w Centrum 
Sportu Rekord, gdzie odbył się mecz ¼ finału Mistrzostw 
Polski w futsalu kobiet. Zawodniczki BTS Rekord Bielsko-
-Biała wygrały z AZS UG Ladies Gdańsk 5:0. 

Emilia Klejmont
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Andrzej Szczęsny i Igor Sikorski 
na co dzień reprezentują Beskidzkie 
Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne 
START Bielsko-Biała, a w tych dniach 
Polskę na Paraolimpiadzie w Peki-
nie. Do Pekinu poleciała także trener-
ka snowboardzistów Startu Małgorza-
ta Kelm.

Obaj panowie są zawodnika-
mi i reprezentują Beskidzkie Zrzesze-
nie Sportowo-Rehabilitacyjne START 
Bielsko-Biała. Igor Sikorski, niepełno-
sprawny alpejczyk, paraolimpijczyk 
– grupa siedząca, kategoria LW11, to 
uczestnik Paraolimpiady w Soczi (2014 

r.) i brązowy medalista poprzedniej Pa-
raolimpiady w Pjongczang (2018 r.).

Andrzej Szczęsny startował już na 
Paraolimpiadzie w Vancouver w 2010 r. 
Występuje w konkurencjach dla zawod-
ników jeżdżących na stojąco. Szczęsny 
jest mistrzem Polski w slalomie oraz wi-
cemistrzem w slalomie gigancie i su-
perkombinacji z 2014 roku.

Jak poinformował klub na swoim 
profilu FB, 4 marca, podczas ceremonii 
otwarcia paraolimpiady w Pekinie, An-
drzej Szczęsny wprowadził reprezen-
tację Polski na płytę Ptasiego Gniaz-
da.                                                      JacK

Blisko pół tysiąca lekkoatletów 
startowało 5 i 6 marca w Arenie Toruń 
podczas 66. PZLA Halowych Mistrzostw 
Polski. Był to ostatni sprawdzian dla ka-
drowiczów przed zbliżającymi się mi-
strzostwami świata. Dla nas najważniej-
szy był występ Michała Haratyka z biel-
skiego Klubu Sportowego Sprint, który 
zdobył srebrny medal i tytuł wicemistrza 

Polski w pchnięciu kulą. Nie udało się 
obronić tytułu, ale wynik 21.07 to najlep-
szy rezultat naszego zawodnika w tym 
sezonie halowym. Zawodniczka Sprin-
tu Maja Chamot zajęła czwarte miejsce 
w konkursie skoku o tyczce.

Michała Haratyka trenuje Piotr Ga-
lon, Maję Chamot – Magdalena Kubala. 
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znów w bielsku-
-białej!

Wobec odwołania meczów bara-
żowych pierwszej reprezentacji, uwaga 
kibiców biało-czerwonych skupi się na 
spotkaniu w Bielsku-Białej. To tutaj 25 
marca o godz. 20.00 zagrają drużyny 
młodzieżowe Polski i Anglii!

Mecze drużyn narodowych do lat 
20 to już bielska specjalność. Trzykrot-
nie towarzysko grała tu reprezentacja 
Polski, a niezatartym wspomnieniem są 
nadal Mistrzostwa Świata U20 z 2019 
roku, których jedną z aren był stadion 
miejski przy Rychlińskiego.

Mecz reprezentacji młodzieżo-
wych to często niepowtarzalna oka-
zja, by poznać przyszłe gwiazdy futbo-

lu – zawodnicy tych drużyn stoją u pro-
gu wielkiej kariery i bardzo krótkim 
czasie mogą zasilić największe kluby 
piłkarskie świata. Tak było z wieloma 
piłkarzami, którym oglądaliśmy w Biel-
sku-Białej: Aaron Wan-Bissaka dziś 
w Manchesterze United, Diogo Jota 
zawodnik Liverpoolu, Joao Felix gracz 
Atletico Madryt czy nasi – Jakub Mo-
der, Bartłomiej Drągowski, Tymoteusz 
Puchacz. Być może kolejni na tej liście 
sław pojawią się w marcowym meczu?

bilety: normalny 20 zł, ulgowy 10 
zł (do 16. roku życia)

harmonogram sprzedaży:
od 9-20 marca sprzedaż tylko in-

ternetowa: bilety@tspodbeskidzie.pl
od 21 marca do dnia meczu: 

sprzedaż internetowa oraz w sklepie 
TS Podbeskidzie w Gemini Park.

W dniu meczu sprzedaż będzie 
prowadzona w kasach na stadionie.     r

ligowym okiem 
Tauron 1. Liga – mężczyźni 
24 lutego, SPS Chrobry Głogów – 
BBTS Bielsko-Biała 1:3 (25:18, 24:26, 
15:25, 21:25), 3 marca, BBTS Bielsko-
-Biała – Lechia Tomaszów Mazowiecki 
3:2 (25:22, 26:28, 25:22, 21:25, 15:10)
tabela: 
1. BBTS Bielsko-Biała (59 pkt.)
2. MKS Będzin (52 pkt.)
3. BKS Visła Proline Bydgoszcz (48 pkt.)

Tauron Liga – kobiety 
4 marca, BKS BOSTIK Bielsko-Biała – 
E.LECLERC MOYA Radomka Radom 
3:2 (27:29, 25:23, 28:30, 25:19, 15:11) 
tabela:
1. Developres BELLA DOLINA Rze-
szów (52 pkt.)
2. Grupa Azoty Chemik Police (50 pkt.)
3. IŁ Capital Legionovia Legionowo (40.
pkt.)
----
7. BKS BOSTIK Bielsko-Biała (28 pkt.)

Futsal Ekstraklasa 
6 marca, Rekord Bielsko-Biała – LSSS 
Team Lębork 7:2 (6:1)

tabela: 
1. KS Constract Lubawa (50 pkt.)
2. Rekord Bielsko-Biała (49 pkt.)
3. Piast Gliwice (48 pkt.)

Fortuna 1 Liga 
27 lutego, GKS Tychy – Podbeskidzie 
Bielsko-Biała 0:0, 7 marca, Skra Czę-
stochowa – Podbeskidzie Bielsko-Bia-
ła 1:1 (1:0)
tabela: 
1. Miedź Legnica (50 pkt.)
2. Widzew Łódź (42 pkt.)
3.. Korona Kielce (37 pkt.)
6. Podbeskidzie Bielsko-Biała (34 pkt.)

2. Liga Mężczyzn PZKosz
23 lutego, KKS Ragor Tarnowskie Gó-
ry – Basket Hills Bielsko-Biała 75:76 
(37:37)
26 lutego, Basket Hills Bielsko-Bia-
ła – Oknoplast Korona Kraków 115:69 
(56:35)
tabela:
1.BS Polonia Bytom (52 pkt.)
2.AZS AWF Mickiewicz Romus Katowi-
ce (47 pkt.)
3.   Basket Hills Bielsko-Biała (47 pkt.)

nasi lekkoatleci w toruniu
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tribute to  
maria koterbska 

Muzyczne wspomnienie o wielkiej bielszczan-
ce Marii Koterbskiej i jej piosenkach przygotowuje 
18 marca Bielskie Centrum Kultury noszące obecnie 
imię królowej swingu. Przeboje znakomitej wokalistki 
– w nowych aranżacjach – wykonają w BCK najwięk-
sze śpiewające gwiazdy polskiego jazzu: Grażyna 
Auguścik, Dorota Miśkiewicz, Anna Serafińska, Mo-
nika Borzym i Beata Przybytek. 

Legenda polskiej sceny muzycznej odeszła 

18 stycznia 2021 r. Po jej śmierci, na wniosek pre-
zydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego, 
po uzyskaniu zgody syna artystki Romana Frankla, 
do Rady Miejskiej trafił wniosek o nadanie Bielskie-
mu Centrum Kultury imienia Marii Koterbskiej. RM 
jednogłośnie przyjęła ten wniosek. Koncert odbędzie 
się dokładnie w pierwszą rocznicę tego wydarzenia.

Zmiana nazwy zapoczątkowała rozszerzenie 
działalności BCK o działania związane z upamiętnie-
niem życia i twórczości artystki, która mimo wspa-
niałej kariery scenicznej nigdy nie wyprowadziła się 
ze swojego rodzinnego miasta. W budynku BCK po-
wstanie Cafe Maria z pamiątkami po artystce, a te-

raz przygotowywany jest koncert Tribute to Maria Ko-
terbska.

Znakomitym wokalistkom jazzowym Grażynie 
Auguścik, Dorocie Miśkiewicz, Annie Serafińskiej, 
Monice Borzym i Beacie Przybytek na scenie towa-
rzyszył będzie zespół świetnych muzyków w składzie 
Artur Jurek – kierownik muzyczny, fortepian; Piotr 
Szlempo – trąbka; Dariusz Herbasz – saksofon; Mar-
cin Janek – saksofon; Krzysztof Paul – gitara; Maciej 
Sadowski – kontrabas i Roman Ślefarski – perkusja.

Wydarzenie rozpocznie się w BCK 18 lutego – 
najpierw o godz. 18.30 swingowo przy lampce wina, 
a o godz. 19.00 zacznie się koncert.                         wag

CZEKAM NA WIATR, CO ROZGONI...
– dokończenie ze str. 1

– Koncert jest po to, aby wesprzeć funda-
cję myBB i to, co robi Grażyna Staniszewska 
dla uchodźców z Ukrainy, ale też podziękować 
nie tylko bielszczanom za to, co przez ostat-
nie dziesięć dni robili, jak niewiarygodną pomoc 
nieśli – mówił ze sceny BCK prezydent Bielska-
-Białej Jarosław Klimaszewski, patron honoro-
wy koncertu. – Może państwo tego nie zauwa-
żyliście, ale przez scenę przeszło dziś 120 wy-
bitnych artystów. Wszystkim bardzo dziękuję. 
Mamy wspaniałe miasto i wspaniałych artystów. 
Potrafią się zjednoczyć i grać po to, żeby po-
magać. Jestem dumny z naszego miasta i kraju. 
Pokazaliśmy otwartość i wielkie serce – dodał 
prezydent, apelując do obecnych, aby byli dłu-
godystansowcami: – Bo to straszne, co dzieje 
za naszą granicą, nie wiadomo, kiedy się skoń-
czy i jak długo będzie potrzebne nasze poma-
ganie. 

Obecna w BCK Grażyna Staniszewska 
podkreśliła: – Jako Polacy, jako bielszczanie, 
robimy wszystko i staramy się sprostać temu, 
żeby uciekający przed wojną znaleźli schronie-
nie, tak jak kiedyś – w nie aż tak dramatycznych 
sytuacjach, ale również w trudnych czasach, 
w stanie wojennym – Austriacy, Niemcy czy 
Francuzi otwierali się na naszych uciekinierów.  

Ze sceny wybrzmiała Modlitwa Jacka 
Kaczmarskiego, usłyszeliśmy poezję śpiewa-
ną, piosenkę aktorską, jazz, pop, rock i mnó-
stwo innej muzyki. To był prawdziwy muzycz-
ny misz-masz tworzący niezwykle ciekawy kon-
cert. Jednak, jak podkreślali muzycy, to nie oni 
byli tego dnia ważni, ale inicjatywa, by wesprzeć 
walczących Ukraińców.

W wielce wymownym finale na scenie po-
jawili się wszyscy wykonawcy, by wspólnie wy-
konać utwór Krakowski spleen z repertuaru ze-
społu Maanamu. Refren: Czekam na wiatr co 
rozgoni, ciemne skłębione zasłony – stał się 
przesłaniem i życzeniem obecnych na koncer-
cie. 

W koncercie graMY doBBro dla Ukrainy 
wystąpili w kolejności alfabetycznej: Akurat, 
Apostolis Anthimos Trio, Bielski Chór Kameral-
ny, Mirosław Czyżykiewicz, Dzień Dobry, Eclip-
se Band, Factory of Blues, Anna Guzik, Ghost-
man/Szewczuga/Maciejowski, Klamka, Tomasz 
Lorek, Alexandr Maceradi, Piotr Matusik, Paweł 
Mikler, Adam Myrczek, Sabina Myrczek, Woj-
ciech Myrczek, N.O.T, Katarzyna Pietrzko, Po-
ciąg Rock'n'Roll, Riffertone, Hanna Stoszek, 
Tomasz Sylwestrzak. Nazar Tatsyshyn, Tricolor, 
The TreeX, Walimy w Kocioł, Wiktoria Węgrzyn-
-Lichosyt, Tetiana Zrada. Koncert poprowadził 
Piotr Skucha.                                      oprac. JacK 

Przy stoliku Grażyna Staniszewska i Jarosław Klimaszewski

Bielski Chór Kameralny i Tomasz Lorek

Pianista Jacek Obstarczyk i Wiktoria Węgrzyn-Lichosyt
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