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Można już zgłaszać projekty do Budżetu 
Obywatelskiego Bielska-Białej na 2023 rok.  
To 10. edycja budżetu w naszym mieście. 
Mieszkańcy mają do wykorzystania 8 mln złotych. 
Zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej Bielska- 
-Białej ze stycznia br., zlikwidowany został podział  
na projekty ogólnomiejskie i osiedlowe.

składajcie projekty do Budżetu oBywatelskiego na 2023 rok!
Akcja edukacyjno-informacyjna na temat tegorocznej edycji 

BOBB trwa od początku marca. Projekty do budżetu obywatelskie-
go 2023 mieszkańcy Bielska-Białej mogą składać od 21 marca do 
21 kwietnia br.

Przpomnijmy, że projekt do Budżetu Obywatelskiego może 
zgłosić każdy mieszkaniec Bielska-Białej bez względu na wiek. 
Osoby poniżej 16. roku życia mogą złożyć projekt przy wsparciu 
rodzica lub opiekuna prawnego. Dla każdego projektu wymagana 
jest lista poparcia z podpisami co najmniej 30 bielszczan.

W kwietniu zgłoszone projekty będą oceniane, a następnie 
przesyłane do właściwych ze względu na ich lokalizację rad osie-
dli; rady mają czas na zaopiniowanie projektów do 30 maja br.

5 sierpnia zostanie opublikowany wykaz projektów przewi-
dzianych do głosowania. Samo głosowanie ruszy 15 września i po-
trwa do 3 października. Ogłoszenie wyników jest zaplanowane do 
14 października br.                                                                            ek

Modernizacja kąpieliska Panorama 
staje się faktem. 21 marca 
w bielskim Ratuszu została 
podpisana umowa z wykonawcą 
inwestycji. W ciągu 13 miesięcy 
za sumę 51.886.314 zł spółka 
Intravi zbuduje nowoczesny obiekt 
sportowo-rekreacyjny. 

 21 marca prezydent Bielska-Białej Ja-
rosław  Klimaszewski  podpisał  umowę  na 
gruntowną modernizację pływalni Panora-
ma. W  imieniu  firmy  Intravi, która wygrała 
przetarg na realizację tego przedsięwzięcia, 
podpis złożył członek zarządu Łukasz Olej-
niczak.

 – Ta inwestycja czekała na swój czas. 
Trzymam kciuki, aby w tych niełatwych cza-
sach wszystko odbyło się sprawnie. Liczy-
my na dobrą współpracę, bo Panorama jest 
potrzebna mieszkańcom naszego miasta. 
Dlatego,  pomimo  trudności  budżetowych 
i wyższych kosztów, decydujemy się prze-
prowadzić tę inwestycję. Mam nadzieję, że 
największe problemy będą nas omijać – po-
wiedział podczas podpisywania umowy pre-
zydent Jarosław Klimaszewski.

Przedstawiciel firmy wykonującej mo-
dernizację zadeklarował maksimum zaan-
gażowania.

panorama na przyszłe lato

– My również liczymy na to, że tak jak 
dzisiaj z optymizmem i uśmiechem podpisu-
jemy tę umowę, tak samo spotkamy się na 
zakończeniu tej inwestycji – stwierdził czło-
nek zarządu Intravi Łukasz Olejniczak.

Zakres prac przewiduje m.in.  remont 
dwóch istniejących żelbetowych niecek ba-
senowych, które po remoncie wykonane bę-
dą ze stali nierdzewnej. Na  terenie nowe-
go kąpieliska powstaną: basen do skoków 
o głębokości 3,8 m, basen pływacki o po-
wierzchni lustra wody 638,01 m2, basen do 
nauki  pływania  o  pow.  144,37 m2,  basen 

rekreacyjny o pow. 1217,30 m2, brodzik dla 
dzieci mający 270,90 m2 oraz wodny plac 
zabaw dla dzieci o powierzchni 198,90 m2 
wraz  z  podziemnym zbiornikiem  retencyj-
nym o pojemności ok. 20 m3; wykonane zo-
staną  również  brodziki  przejściowe  o  po-
wierzchni lustra wody 65,29 m2. Łączna po-
wierzchnia zaprojektowanych niecek będzie 
wynosić 3026,84 m2. Wymienione zostaną 
elementy małej architektury, wyremontowa-
ne pomieszczenia zaplecza sanitarnego, wi-
downia, budynki administracyjne, chodniki 
itp.                                                                JacK
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Jarosław Klimaszewski i Łukasz Olejniczak podpisują umowę
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W marcu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bielsku-Białej pary mał-
żeńskie, które obchodziły jubileusze wspólnego życia, otrzymały Medale 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 

17 marca jubileuszowe gratulacje odebrali: Krystyna i Józef Barciko-
wie, Marianna i Antoni Calów, Helena i Andrzej Flettnerowie, Elżbieta i Da-
riusz Gilowscy, Urszula i Janusz Jałoszyńscy, Krystyna i Lech Janikowie, 
Grażyna i Jan Kalicińscy, Anna i Emilian Limańscy, Janina i Jan Łaciako-
wie, Maria i Ryszard Misterkowie, Krystyna i Stanisław Płosowie, Krysty-
na i Rajmund Prusowie, Ewa i Józef Słoninowie, Lucyna i Jerzy Sowowie, 
Maria i Henryk Stankowie, Urszula i Stanisław Staśto, Ewa i Mieczysław 
Wiaterowie, Anna i Mieczysław Wojtyłkowie. Natomiast Elżbieta i Tade-
usz Rusinowie obchodzili 60-lecie wspólnego życia, a Kazimiera i Ryszard 
Molowie 65-lecie zawarcie małżeństwa.

17 marca medale odebrały w USC kolejne pary małżeńskie. Byli to: 
Irena i Kazimierz Bagierowie, Małgorzata i Mieczysław Chojnowie, Izabela 
i Marian Cholerkowie, Jadwiga i Tadeusz Cholewkowie, Renata i Edward 
Filusiowie, Maria i Adam Jędrysiakowie, Teresa i Jerzy Kaletowie, Irena 
i Franciszek Kominkowie, Maria i Jan Kozikowie, Anna i Jan Majorowie, 
Stanisława i Henryk Makowscy, Jadwiga i Leszek Neubergowie, Jadwi-
ga i Jan Pietrzakowie, Anna i Stefan Prochotowie, Janina Łakota-Pruh-
ło i Jerzy Pruhło, Janina i Czesław Solichowie, Helena i Stanisław Szu-
towie oraz Maria Połącarz-Wolny i Jerzy Wolny. 60 lat wspólnego życia 
obchodzili – Aniela i Oswald Kraiczkowie, Maria i Bronisław Gawlasowie, 
Danuta i Stanisław Poźniakowie. Natomiast jubileusz 65 lat małżeństwa 
świętowali – Romana i Eugeniusz Madejowie, Franciszka i Edward Sta-
wowczykowie.

Pary zamieszkałe na terenie Bielska-Białej, których 50. rocznica ślu-
bu przypada w ciągu najbliższego półrocza, mogą zgłaszać ten fakt do 
USC osobiście lub telefonicznie pod nr 33 4701213, 33 4701211.           JacK

juBilaci odeBrali  
medale i gratulacje

Antoni i Marianna Calów

smakołyki i kołatki  
na święto purim

Teresa i Jerzy Kaletowie, fot. Anna Bielak, USCBB 

Rozpoczął się nowy cykl spotkań historycznych w Książnicy Be-
skidzkiej. 17 marca Jacek Kachel wygłosił pierwszy z pięciu wykładów 
w ramach projektu pt. Dawniej niż wczoraj. Podczas spotkania zatytuło-
wanego Ach, kobiety  historyk i dziennikarz opowiadał o strojach, zainte-
resowaniach i obyczajach kobiet żyjących na progu XX wieku w naszym 
regionie.  

– Analiza prasy dla pań to świetny temat dla socjologów i felietoni-
stów. Jednak i historyk może w nich znaleźć sporo informacji o tym, jak 
zmieniało się życie, moda, problemy i rozterki czytelniczek prasy kobiecej. 
Chciałbym zaproponować słuchaczom wycieczkę machiną czasu. Pod-
czas tej podróży przeniesiemy się w czasie o ponad 100 lat, na grani-
cę Galicji i Śląska austriackiego, aby zobaczyć, czym różni się ówczesna 
prasa kobieca od obecnej – mówił Jacek Kachel. Przedstawił m.in. źródła 
trendów modowych obowiązujących na przełomie XIX i XX wieku, opo-
wiedział o obyczajach kobiet żyjących na progu XX wieku w naszym re-
gionie oraz o ich sposobach dbania o urodę.                                                 r

dawniej niż wczoraj, 
czyli prasa koBieca  
sto lat temu

Najweselsze w kalendarzu żydowskich świąt – święto Purim – ob-
chodziła 17 marca społeczność Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Biel-
sku-Białej. Była muzyka, prezenty i smakołyki.

– Nasze święta to te z przekazu religijnego, wymienione w Torze, 
oraz z przekazu historycznego. Święto Purim jest właśnie świętem z prze-
kazu historycznego, mówiącego o księżniczce Esterze, która uratowała 
Żydów przed złym Hamanem. W Izraelu mówią teraz, że takim Hamanem 
jest Putin – opowiadała przewodnicząca GWŻ Dorota Wiewióra.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali prezenty – pudełka ze sło-
dyczami i kołatkami. Zgromadzonych poproszono o wyjęcie kołatek i uży-
cie ich w momencie, gdy pada słowo Haman. W części artystycznej spo-
tkania wystąpiły bielszczanki – kompozytorka, skrzypaczka i wokalistka 
Krystyna Fuczik oraz jej córka skrzypaczka Joanna Franciszkowska. Po 
koncercie odbyła się prawdziwa świąteczna biesiada.                           wag

teatr to my
27 marca na całym świecie obcho-

dzony  jest Międzynarodowy Dzień Te-
atru. Z tej okazji w foyer Teatru Polskie-
go będzie mozna oglądac wystawę pt. 
Teatr to my, złożoną ze zdjęć Doroty Ko-
perskiej powstałych na przestrzeni kilku 
ostatnich lat właśnie w teatrze. 

To  przede  wszystkim  zdjęcia  lu-
dzi – tych, którzy tworzą teatr. Fotogra-
fie uchwyciły więc nie tylko aktorów i ar-
tystów w procesie  tworzenia, w czasie 
prób czy w kulisach, ale także pozosta-
łych pracowników, których ogromna pra-
ca  składa  się  na  efekt  końcowy,  czyli 
spektakl. Nad każdym spektaklem pra-
cuje cały sztab ludzi w teatralnych pra-
cowniach (perukarskiej, stolarskiej, kra-
wieckiej i innych) oraz tych, którzy czu-
wają nad jego techniczną stroną i pra-
widłowym  przebiegiem  (inspicjentki, 
oświetleniowcy,  akustycy,  montażyści 
dekoracji). To właśnie ich będzie można 
zobaczyć w fotoreportażu Doroty Koper-
skiej, która przez ostatnie lata ma oka-
zję  dokumentować  pracę  teatru  także 
od kulis. Wernisaż wystawy zaplanowa-
no 28 marca o godz. 17.00 w foyer dużej 
sceny Teatru Polskiego.                        q
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  –  Z  wielką  radością  potwierdzam,  że 
punkt przy ul. Warszawskiej 180 został urucho-
miony. Mamy już pierwsze osoby, które przyszły 
i robią bezpłatne zakupy. Mamy nadzieję, że ta 
forma przekazywania pomocy się sprawdzi – 
mówił zastępca naczelnika Wydziału Komunika-
cji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Krzysztof 
Gałuszka, który z ramienia Ratusza nadzoruje 
pracę punktu.

Punkt przy ul. Warszawskiej 180 jest czyn-
ny od poniedziałku do piątku od godziny 10.00 
do 17.00, w soboty od 9.00 do 13.00.

18 marca tuż przed godziną 10.00 na wej-
ście  do  środka  oczekiwało  kilkanaście  osób. 
Punkt został otwarty punktualnie. Nad spraw-
nym wpuszczaniem Ukraińców do środka czu-
wają wolontariusze. Należy im pokazać piecząt-
kę w paszporcie świadczącą o przekroczeniu 
granicy po 24 lutego 2022 roku. Jednorazowo 
do punktu może wejść 10 osób. Kolejni wolon-
tariusze czekają na potrzebujących już w środ-
ku. Kilku z nich posługuje się językiem ukraiń-
skim – chętnie udzielają odpowiedzi na pytania 
– m.in. o skład produktów żywnościowych, roz-
miary ubrań i rozlokowanie asortymentu. Kolej-
ne osoby od rana przyjmują w punkcie darów. 
Bo te bielszczanie mogą tu również przywozić 
– potrzeby są duże. Przekazane produkty są od 
razu rozpakowywane i segregowane,  a następ-
nie rozkładane na właściwe miejsca.

 Żywność  z  długim  terminem ważności, 
woda i wolontariusze – to najpilniejsze, czego 
po weekendzie  potrzebuje  otwarty  18 marca 
w Bielsku-Białej punkt zbiórki i wydawania da-
rów w dawnym pawilonie Tesco przy ul. War-
szawskiej 180. W sobotę, drugiego dnia funk-
cjonowania punktu po dary zgłosiło się nawet 
600 Ukraińców. W efekcie w poniedziałek bra-
kowało tam przede wszystkim żywności i wody, 
a potrzeby nadal są ogromne.

– Apeluję  przede wszystkim o  żywność 
z długim terminem ważności i wodę. Tych pro-
duktów w ogóle nie mamy w punkcie – mówił 21 
marca rano Krzysztof Gałuszka.

W  sobotę  punkt  odwiedziło  naprawdę 
wielu Ukraińców. Z rozmów z uchodźcami wy-
nikało, że większość z nich jest zakwaterowa-
nych w Żywcu, Szczyrku, Mesznej, Skoczowie, 
Pszczynie, Tychach czy Jaworzu. To też osoby, 
które przebywają w hostelach czy mieszkaniach 
prywatnych. – Dlatego apelujemy do mieszkań-
ców całego  regionu o  solidarność w  sprawie 
dzielenia się żywnością – dodał K. Gałuszka.

W punkcie potrzebni są też wolontariusze. 
Chodzi o mężczyzn i kobiety, co najmniej w wie-
ku 16 lat, do pracy fizycznej – rozładowywania 
i rozpakowywania palet, a później rozkładania 
produktów we wskazanych miejscach.

– Wszyscy,  którzy  chcieliby pomóc  jako 
wolontariusze,  proszeni  są o  kontakt  ze mną 
pod numerem stacjonarnym 33 4971622. Będę 
odbierał ten telefon i ustalał grafiki. Pracy jest 
sporo – mówi K. Gałuszka.

W punkcie przy ul. Warszawskiej  działa 
również stoisko, w którym Ukraińcy mogą zło-
żyć wniosek o nadanie numeru PESEL i otrzy-
mać ten numer. Stoisko jest czynne od ponie-
działku  do  piątku  od  godziny  10.00  do  17.00 
(więcej na temat wnioskowania o numer PESEL 
piszemy na sąsiedniej stronie). 

Bielsko-Biała  nadal  pomaga  nie  tylko 
uchodźcom, ale także osobom, które pozosta-
ły  na Ukrainie.  18 marca kolejne dwie  cięża-
rówki darów wyjechały z punktu zbiórki w cen-
trum  Panattoni.  Na  transport  składały  się  – 
odzież, środki higieny i czystości oraz żywność. 
Wszystko trafi do Lublińca, do składnicy Rządo-
wej Agencji Rezerw Strategicznych, skąd poje-
dzie bezpośrednio do ogarniętej wojną Ukrainy.

Emilia Klejmont

potrzeBna żywność, woda i wolontariusze
Uchodźcy z ogarniętej wojną Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Bielsku-Białej, od 18 marca moga korzystać z nowo otwartego punktu 
zbiórki i wydawania darów w dawnym pawilonie Tesco przy ul. Warszawskiej 180. W środku czekają na nich całkowicie bezpłatne – odzież, buty, 
środki higieny i czystości oraz wiele, wiele innych rzeczy. Także żywność, ale jej zapasy trzeba szybko uzpełnić.
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potrzeBne miejsca  
dla uchodźców

Ośrodek Integracji Obcokrajowców myBB w Biel-
sku-Białej prosi, aby zgłaszały sie do niego osoby, któ-
re mogą udostępnić miejsca w swoich domach uchodź-
com z Ukrainy.

Próśb o pomoc, często dramatycznych, przyby-
wa. Zgłaszają się osoby, które straciły na wojnie bli-
skich  i  domy. Często  cudem udało  im  się wydostać 
z miast zniszczonych przez rosyjskie wojska. Tymcza-
sem baza miejsc udostępnionych przez mieszkańców 
już się kończy. Zostały tylko pojedyncze miejsca.

Przez ostatnich kilka dni rozpaczliwie poszuki-
waliśmy np. miejsca dla rodziny Serhija Kuszniruka, 
ochotnika Batalionu Ajdar, który zginął na samym po-
czątku rosyjskiej agresji na Donbas w 2014 roku. Ro-
dzina musiała uciekać z okupowanego Ługańska, do-
tarła do Buczy pod Kijów, ułożyli sobie tam życie. Bu-
cza jest teraz nieprzerwanie bombardowana, rodzina 
przez kilkanaście dni ukrywała się w piwnicy, po czym 
wyruszyli w długą, niebezpieczną podróż do Bielska-
-Białej. 51-letnia Olena, 18-letnia Aleksandra i 23-letni 
Ivan z niepełnosprawnością oraz ich pies Ricz dotarli 
po trzech dniach do naszego miasta. Po kilku dniach 
bardzo intensywnych poszukiwań miejsca dla nich zda-
rzył się cud, Bartek, jeden z naszych kilkunastu wo-
lontariuszy pracujących teraz od rana do nocy, znalazł 
dla nich dach nad głową w Mazańcowicach. Przybywa 
osób, które są w podobnej sytuacji, a bardzo zaczyna 
brakować miejsc noclegowych. Coraz częściej zdarza-
ją się sytuacje, gdy do ośrodka myBB przychodzą z uli-
cy ludzie, którzy nie mają dokąd pójść, często z jed-
ną walizką i małymi dziećmi. Bez Was, mieszkańców 
Bielska-Białej i okolic nie poradzimy sobie – napisał do 
nas Ośrodek Integracji Obcokrajowców myBB w Biel-
sku-Białej.

Z ofertą pomocy można zgłaszać się pod adre-
sem: www.pomagambielsko.pl/.

pesel  
dla oBywateli ukrainy 

Od  16 marca  trwa  nadawanie  numeru  PESEL 
obywatelom Ukrainy oraz nieposiadającym obywatel-
stwa ukraińskiego małżonkom obywateli Ukrainy, o ile 
przybyli  oni  na  terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej 
bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działa-
niami wojennymi – zgodnie z przepisami ustawy z 12 

marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związ-
ku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W Bielsku-Białej wnioski w sprawie nadania nu-
meru PESEL dla ww. osób przyjmowane są:

 • w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miej-
skiego przy pl. Ratuszowym 6, poniedziałek – środa 
7.30-15.30, czwartek 7.30-18.00, piątek 7.30-13.00;

 • w Centrum Organizacji Pozarządowych przy pl. 
Opatrzności Bożej 18, poniedziałek – środa 7.30-15.30, 
czwartek 7.30-18.00, piątek 7.30-13.00;

 • w punkcie zbiórki darów przy ul. Warszawskiej 
180 (dawny pawilon Tesco) w godzinach 10.00-17.00 od 
poniedziałku do piątku.  

– W celu otrzymania numeru PESEL Ukraińcy po-
winni wypełnić formularz, który jest dostępny w punk-
tach. Można go też pobrać ze strony internetowej urzę-
du, jest wersja językowa polska oraz ukraińska. Dodat-
kowo należy wykonać zdjęcie – takie samo jak do do-
wodu osobistego. Urząd Miejski dysponuje vouchera-
mi (karteczki z urzędową pieczątką) do uzyskania dar-
mowego  zdjęcia w pięciu  zakładach  fotograficznych 
w Bielsku-Białej, ich adresy to: ul. 1 Maja 7, ul. 11 Listo-
pada 13, ul. 11 Listopada 42, ul. 11 Listopada 44 oraz 
ul. Michałowicza 67A. Po  złożeniu wniosku wraz  ze 
zdjęciem będą pobierane odciski palców od osób po-
wyżej 12. roku życia – mówi zastępca naczelnika Wy-
działu Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzę-
du Miejskiego w Bielsku-Białej Tomasz Szlaga.

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o nadanie numeru PESEL w związku 

z konfliktem na Ukrainie;
2. fotografia osoby ubiegającej się o nadanie nu-

meru PESEL (wymogi takie same jak do polskiego do-
wodu osobistego);

3. dokumenty potwierdzające tożsamość, tj. do-
kument podróży (np. paszport), Karta Polaka lub inny 
dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsa-
mości. W przypadku osoby, która nie ukończyła 18. ro-
ku życia można również przedłożyć dokument potwier-
dzający urodzenie. W przypadku osoby, która nie po-
siada ww. dokumentów potwierdzenie tożsamości od-
bywa się na podstawie oświadczenia, złożonego pod 
rygorem odpowiedzialności karnej.

pomoc pieniężna
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-

-Białej informuje, że obywatelom Ukrainy, którzy przy-
byli do Polski z powodu wojny, przysługuje jednorazo-
we świadczenie pieniężnie w wysokości 300 zł na oso-
bę z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności 
na pokrycie wydatków na żywność, odzież,  obuwie, 
środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.  Mo-
gą je otrzymać obywatele Ukrainy, którzy wjechali le-
galnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okre-
sie od 24 lutego 2022 roku; zostali wpisani do rejestru 
PESEL  i  deklarują  zamiar  pozostania  na  terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioski o wypłatę należy składać: 
• w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Biel-

sku-Białej, ulica Karola Miarki 11, Dział Pomocy Środo-
wiskowej pierwsze piętro, w godz. 10.00-13.00, telefon 
33 4995641;

• w Centrum Organizacji  Pozarządowych,  plac 
Opatrzności  Bożej  18  w  godz.  10.00-13.00,  parter, 
punkt rejestracyjno-informacyjny, telefon 33 4971775, 
33 4971776, 33 4971777 (numer dla osób obcojęzycz-
nych);

• w miejscu zbiorowego zakwaterowania w godzi-
nach dyżurowania pracownika Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w godz. 10.00-13.00;

• pocztą tradycyjną na adres: Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej ulica Karola Miarki 11, 43-300 Biel-
sko-Biała;

• za pośrednictwem elektronicznej skrzynki po-
dawczej ePUAP.

Wniosek powinien zawierać: dane osoby składa-
jącej wniosek,  rodzaj dokumentu stanowiącego pod-
stawę przekroczenia granicy (seria i numer), informacje 
o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
adres pobytu, dane kontaktowe (numer telefonu lub ad-
res poczty elektronicznej), numer PESEL.

Wniosek i załączniki dostępne są na stronie inter-
netowej MOPS w Bielsku-Białej oraz na stronie Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej.

 Formularze  stosownych dokumentów znajdują 
się pod  linkiem: www.mops.bielsko.pl/strona/pomoc-
-dla-obywateli-ukrainy oraz w siedzibie MOPS w Biel-
sku-Białej, ulica Karola Miarki 11 (dziennik podawczy 
pawilon B); w siedzibie Centrum Organizacji Pozarzą-
dowych, plac Opatrzności Bożej 18.

przydatna ulotka
Ulotkę  zbierającą ważne  informacje  potrzebne 

uchodźcom z Ukrainy – w wersjach polskiej  i ukraiń-
skiej – przygotował Wydział Strategii i Rozwoju Gospo-
darczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Ulotka zawiera adresy, numery telefonów, adresy 
internetowe i e-mailowe wszystkich instytucji, służb i or-
ganizacji zajmujących się pomocą dla uchodźców oraz 
przydatne dla nich informacje. Dotyczą one m.in. lega-
lizacji pobytu, potrzebnych dokumentów, bezpłatnych 
noclegów, zasad korzystania z transportu w mieście, 
ochrony zdrowia, edukacji na wszystkich etapach – od 
przedszkola po szkolnictwo wyższe, zajęć pozalekcyj-
nych. Są w niej również adresy punktów wydających 
żywność i pomoc rzeczową, informacje dotyczące po-
mocy psychologicznej i prawnej, zasiłków dla uchodź-
ców, wymiany hrywien.

Ulotka będzie dostępna we wszystkich punktach, 
w których wydawane są dokumenty oraz pomoc dla 
obywateli Ukrainy.
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Właściwie od początku wojny na 
Ukrainie POIK oferuje pomoc dla osób 
pochodzących z  tego kraju. Od 28  lu-
tego  pracownicy  placówki  całodobo-
wo,  siedem  dni  w  tygodniu,  obsługu-
ją  numer  infolinii  791169642,  na  którą 
mogą dzwonić Ukraińcy. W godzinach 
od 17.00 do 19.00 każdego dnia,  rów-
nież w soboty i niedziele, telefon odbie-
ra osoba biegle mówiąca po ukraińsku. 
Pod tym numerem telefonu można też 
uzyskać pomoc psychologiczną. Od 21 
marca w POIK-u – od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 7.00 do 14.00 – 
dostępny  jest  psycholog  narodowości 
ukraińskiej,  władający  bardzo  dobrze 
językiem  polskim.  Jak  mówi  dyrektor 
POIK-u Małgorzata Malinowska, aparat 
dzwoni non stop. 

 – Udzielamy wszechstronnych in-
formacji, szukamy danych i koordynuje-
my. Zadawane pytania najczęściej do-
tyczą możliwości schronienia po prze-
kroczeniu granicy ukraińskiej, otrzyma-
nia żywności, odzieży i środków higieny 
osobistej,  legalizacji pobytu, pracy, po-
mocy medycznej, szkół lub przedszkoli 
dla dzieci,  świadczeń przysługujących 
osobom  prywatnym,  które  wzięły  pod 
swój  dach  uchodźców,  świadczeń  dla 
samych uchodźców, pracy dla wolonta-
riuszy czy przekazania darów – podsu-
mowuje dyrektor. 

Telefonów jest tak dużo, że w PO-
IK-u nie mają nawet czasu na ich licze-
nie.  Po  zakończeniu  tego  szaleństwa 
chcą wystąpić o billingi. Dzwonią jednak 
nie tylko osoby, które korzystają z info-
linii.  Dzwonią  też  codzienne  telefony 
ośrodkowe, które są trzy. Te też głównie 

dotyczą sytuacji związanej z wojną. 
Już na początku wspólnych dzia-

łań na  rzecz uchodźców dyrektor PO-
IK-u zorganizowała w ośrodku spotka-
nie przedstawicieli wszystkich punktów 
udzielających  pomoc Ukraińcom z  ra-
mienia miasta.  

 – Wymieniliśmy się informacjami 
i ustaliliśmy kanały komunikacji. Znamy 
swoje potrzeby i możliwości. Na bieżą-
co wiemy, kto ma ile wolnych miejsc, ja-
ka jest u kogo sytuacja – mówi M. Ma-
linowska.  

Koordynatorem  miejskiej  pomo-
cy dla uchodźców jest oczywiście pre-
zydent Bielska-Białej,  natomiast POIK 
koordynuje umieszczanie osób potrze-
bujących w punktach miejskich. Ściśle 
współpracuje przy tym z Ośrodkiem In-
tegracji Obcokrajowców w Bielsku-Bia-
łej myBB,  rozpoczął  także współpracę 
w  tej materii z organizacjami pozarzą-
dowymi i scalającym je Centrum Orga-
nizacji  Pozarządowych.  COP  również 
obsługuje infolinię dla uchodźców – 33 
4971777. Ich telefon działa na tej samej 
zasadzie, co telefon POIK-u, ale w go-
dzinach pracy Urzędu Miejskiego w Biel-
sku-Białej,  natomiast  infolinia  POIK-
-u działa całodobowo. 

POIK świadczy też pomoc psycho-
logiczną  osobom narodowości  ukraiń-
skiej stacjonarnie. Należy się wcześniej 
umówić, bo zawsze spotkanie odbywa 
się w asyście tłumacza i trzeba wszyst-
ko wcześniej zgrać. 

M. Malinowska mówi, że ośrodek 
spotkał  się  z  ogromnym  odzewem  od 
osób, które chcą pomagać i są dwuję-
zyczne. Nie zdarzyło się do tej pory, że-

pomoc daje radość
Są bardzo zmęczeni, ale też szczęśliwi, że mogą pomagać. Mowa o pracownikach 
i wolontariuszach Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Pięknej 
2 w Bielsku-Białej. Od początku wojny na Ukrainie placówka niesie pomoc materialną 
i psychologiczną uchodźcom z ogarniętego wojną kraju, nie zaniedbując przy tym 
swoich codziennych zawodowych obowiązków. 

by ktoś odmówił pomocy. Zgłaszają się 
głównie Ukraińcy mieszkający w Biel-
sku-Białej od kilku lat. To ludzie mówiący 
już całkiem dobrze po polsku, ale nadal 
ich językiem podstawowym, ojczystym, 
jest ukraiński. Swoją pomoc zaoferowali 
też biegli tłumacze języka ukraińskiego. 

POIK  niezmiennie  jest  też  miej-
scem, które służy nie tylko uchodźcom 
z Ukrainy. Ośrodek bez przerwy  reali-
zuje swoje zadania statutowe, czyli psy-
chologiczne  i  hostelowe  wsparcie  dla 
mieszkańców  Bielska-Białej  i  powiatu 
bielskiego będących w kryzysie. Pracy 
jest tak dużo, że od kilkunastu dni w pla-
cówce pomagają urzędnicy  z Wydzia-
łu Polityki Społecznej Urzędu Miejskie-
go w Bielsku-Białej, ale też rzesze wo-
lontariuszy,  byłych  pracowników,  pra-
cowników Zespołu Placówek dla Dzie-
ci i Młodzieży Parasol i Domu Pomocy 
Społecznej dla Osób Starszych przy ul. 
Żywieckiej. 

Nikt  nie  wie,  kiedy  skończy  się 
wojna. Dlatego M. Malinowska apeluje 
o rozsądną pomoc materialną.

  – Musimy  rozłożyć  ją w  czasie. 
I musimy starać się zrozumieć tę sytu-
ację.  Wiem,  że  nie  tylko  Ukraińcy  są 
mocno zdezorientowani, lękowi. My też 
obawiamy  się  agresji  ze  strony  Rosji, 
obawiamy się przyszłości – mówi dyrek-
tor. – Zastanówmy się nad swoim dzia-
łaniem  i  róbmy  rzeczy,  które nie mają 
negatywnego wpływu na nasze życie. 
Rozłóżmy w  czasie  pulę  pieniędzy  na 
pomoc – jeżeli chcemy przeznaczyć go-
tówkę – i starajmy się pomagać rozsąd-
nie – dodała. 

Dyrektor dziękuje również za wy-
siłek wolontariuszy  i pracowników. Ma 
nadzieję,  że  zostanie  ona  doceniona 
i obiektywnie oceniona. 

Emilia Klejmont

pieniądze na likwidację 
niskiej emisji 

Ponad 3 mln zł z pieniędzy Unii Europejskiej uzy-
skał Urząd Miejski na kolejną edycję programu likwida-
cji starych pieców na paliwa stałe i zastąpienie ich eko-
logicznymi źródłami ciepła. Pozwoli to na wymianę sta-
rych pieców w 260 jednorodzinnych budynkach miesz-
kalnych w Bielsku-Białej.

7 marca Miasto Bielsko-Biała podpisało umowę 
o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wy-
sokości ok. 3,1 mln zł na realizację projektu Likwidacja 
starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – 
etap I w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działa-
nie 4.6 Czyste powietrze.

Projekt będzie realizowany w formule grantowej 
i dotyczy wymiany indywidualnych źródeł ciepła opa-
lanych paliwem stałym na nowe źródła ciepła, rozumia-
ne jako węzeł cieplny podłączony do sieci ciepłowni-
czej, a jeśli jego zastosowanie jest niemożliwe lub nie-
uzasadnione ekonomicznie – źródło ciepła spełniające 
standardy niskoemisyjne zasilane gazem, energią elek-
tryczną, pompą ciepła.

Budynki objęte projektem charakteryzują się mi-
nimalnym  standardem  efektywności  energetycznej. 
Łącznie w ramach projektu zostaną wymienione źródła 
ciepła opalane paliwem stałym w 260 jednorodzinnych 
budynkach mieszkalnych położonych w Bielsku–Białej 
(łącznie 297 przestarzałych źródeł ciepła).

Stare piece zostaną zastąpione: • 199 indywidual-
nymi źródłami ciepła opalanymi gazem, • 57 pompami 
ciepła, • 4 elektrycznymi źródłami ciepła.

Realizacja projektu potrwa do końca 30 grudnia 
2023 r.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości po-
wietrza w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 
na terenie miasta Bielska-Białej. 

Cele szczegółowe projektu to: • wymiana przesta-
rzałych indywidualnych źródeł ciepła na źródła mniej 
emisyjne w 260 budynkach na terenie miasta, • wzrost 
zadowolenia bielszczan za sprawą uruchomienia  in-
strumentu wsparcia finansowego, • realizacja polityki 
regionalnej województwa śląskiego (tzw. Uchwały an-
tysmogowej),  •  poprawa  jakości  życia mieszkańców 
Bielska-Białej.

Bielsko-Biała ubiega się również o dofinansowa-
nie II etapu przedsięwzięcia dotyczącego likwidacji sta-
rych źródeł ciepła na paliwa stałe na kwotę dofinanso-
wania ok. 2,68 mln zł.                                                                          r
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Jednym z najważniejszych punktów spotkania były roz-
mowy na temat nowej perspektywy finansowej funduszy trans-
granicznych INTERREG w latach 2021-2027. Minister G. Puda 
nie ukrywał, że z pewnością będzie ona trudniejsza niż 2014-
2020. Zapewniał też, że polski rząd szuka rozwiązań dla ob-
szarów przygranicznych, aby samorządom łatwiej było wyko-
rzystywać unijne pieniądze.

 – Jednym z pomysłów jest zmniejszanie kwoty wkładu 
własnego, tak aby mniejsze miejscowości, które bardzo często 
mają problemy budżetowe, mogły korzystać ze środków euro-
pejskich. Zwróciłem się już w tej sprawie do Komisji Europej-
skiej i czekam na zgodę z jej strony, aby można było podjąć 
działania w sprawie – mówił minister.

Ministerstwo Funduszy  i Polityki Regionalnej czeka na 
decyzję Komisji Europejskiej również w innej kwestii. Po wnio-
sku resortu europejski organ wstrzymał finansowanie środków 
na współpracę pomiędzy Polską a Białorusią i Polską a Rosją.

 – Można to potraktować jako sankcje wobec Władimira 
Putina, który najechał Ukrainę i naszej zgody na takie działania 
z pewnością nie ma. Środki są wstrzymane i w tej chwili czeka-
my na zgodę komisji, aby można było je wykorzystać właśnie 
po to, by pomagać Ukraińcom – tym, którzy będą przyjeżdżali 
do Polski, i tym, którzy już są w naszym kraju – mówił G. Puda. 
– Ciężko mówić o konkretnej kwocie, ponieważ to pieniądze 
z dwóch źródeł. Kalkulujemy teraz,  jaka to mogłaby być po-

moc. Jedno źródło to budżet naszego państwa, drugie to fun-
dusze europejskie – dodał minister.

Grzegorz Puda podkreślał również, że w Komisji Euro-
pejskiej widać dużą chęć pomocy i możliwości przekierowania 
tych środków finansowych.

 – Osobiście liczę na to, że w ciągu tygodnia, najpóźniej 
przyszłego, decyzja będzie ogłoszona – powiedział.

Do tej pory Region Beskidy bardzo prężnie działał w ob-
szarze przygranicznym. Świadczą o tym chociażby statystyki 
mijającej perspektywy finansowej. Jak poinformował dyrektor 
biura stowarzyszenia Region Beskidy Marcin Filip, do tej pory 
w perspektywie 2014-2020 w Euroregionie Beskidy zakontrak-
towano 189 mikroprojektów na kwotę blisko 5,5 miliona euro.

  –  Zaznaczenia wymaga  fakt,  że  liczba  ta  jest  wciąż 
otwarta, ponieważ nie zakończyliśmy  jeszcze prac nad  tym 
okresem programowania – dodał M. Filip.

W ramach funduszy  transgranicznych w Bielsku-Białej 
w ostatnim czasie powstała i stanęła kolejna rzeźba na szla-
ku Bajkowe Bielsko-Biała – Don Pedro, szpieg z Krainy Desz-
czowców z bajki Porwanie Baltazara Gąbki.

Mikrofundusz pozwolił na zbudowanie szeregu narzędzi 
promocyjnych dla Polskiej Marki Turystycznej Beskidy, co wy-
miernie przekłada się na jakość obsługi turystycznej i tym sa-
mym zwiększenia odświeżalności naszego miasta i regionu. 

Emilia Klejmont

na temat współpracy przygranicznej
O współpracy, bezpieczeństwie 
i nowej perspektywie finansowej 
funduszy transgranicznych 
rozmawiano 14 marca w Bielsku-
Białej. W mieście obyło się 
spotkanie przedstawicieli 
samorządów terytorialnych 
pogranicza Polski, Czech 
i Słowacji zrzeszonych w ramach 
euroregionów z ministrem 
funduszy i polityki regionalnej 
Grzegorzem Pudą. Jako 
prezes stowarzyszenia Region 
Beskidy w spotkaniu wziął 
udział prezydent Bielska-Białej 
Jarosław Klimaszewski.

Uroczyste  odsłonięcie  tablicy 
upamiętniającej  śp.  Roberta Wośkę  – 
współzałożyciela  Stowarzyszenia  Be-
skidzkie Trutnie, społecznika, pszczela-
rza,  krwiodawcę, do marca 2021  roku 
zastępcę naczelnika Wydziału Polityki 
Społecznej Urzędu Miejskiego w Biel-
sku-Białej – odbyło się 19 marca w Ko-
cierzu Rychwałdzkim. 

W uroczystości wzięli udział przy-
jaciele, znajomi i współpracownicy Ro-
berta Wośki.  Nasze miasto  reprezen-
towali  zastępca prezydenta Adam Ru-
śniak, naczelnik Wydziału Polityki Spo-

łecznej  bielskiego  Urzędu  Miejskiego 
Ewa Swatek i dyrektor Podbeskidzkiego 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biel-
sku-Białej Małgorzata Malinowska. 

Tablica powstała z inicjatywy Pio-
tra Biernata, prezesa Beskidzkiego Mię-
dzygminnego  Koła  Pszczelarzy  oraz 
Stowarzyszenia Beskidzkie Trutnie.

Robert Wośko podczas drugiej fali 
pandemii koronawirusa anonimowo dy-
żurował jako wolontariusz w Domu Po-
mocy Społecznej dla Osób Starszych. 
Zmarł na Covid.                     oprac. JacK
fot. Beskidzkie Trutnie

upamiętnili roBerta wośkę 
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Miasto  Bielsko-Biała  podpisało 
umowę  o  dofinansowanie  ze  środków 
Unii Europejskiej w wysokości ok. 2 mln 
zł  na  realizację  powyższego  projektu 
w ramach Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko, poddziałanie 
1.7.1 Wsparcie efektywności energetycz-
nej w budynkach mieszkalnych w woje-
wództwie śląskim.

W trzech wielorodzinnych budyn-
kach mieszkalnych przy ulicach Komo-
rowickiej i Jana Sobieskiego przeprowa-
dzona zostanie kompleksowa termomo-
dernizacja, dzięki której nastąpi popra-
wa efektywności energetycznej.

Zakres prac obejmuje docieplenie 
stropów i stropodachów, ocieplenie pod-
łóg na gruncie, docieplenie ścian, wy-
mianę stolarki okiennej i drzwiowej, wy-
mianę instalacji centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody użytkowej, wymianę  ist-

niejącego źródła ciepła, montaż  insta-
lacji fotowoltaicznej, a także przeprowa-
dzenie szeregu robót budowlanych,  in-
stalatorskich i wykończeniowych.

Realizacja projektu potrwa do koń-
ca czerwca 2023 roku.

Przypominamy, że  jest  to kolejny 
etap projektu poprawiającego efektyw-
ność  energetyczną w wielorodzinnych 
budynkach  mieszkalnych  w  Bielsku-
-Białej,  który otrzymał dofinansowanie 
z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020. W pierwszym 
etapie miasto pozyskało około 2,1 mln 
zł, w drugim około 4,3 mln zł.

Inwestycja jest istotną częścią po-
lityki miasta w zakresie ograniczenia ni-
skiej emisji. Działania te mają korzystny 
wpływ na poprawę efektywnego wyko-
rzystania energii cieplnej i elektrycznej.

oprac. ek

termomodernizacja trzech kamienic

Kamienica przy ul. Komorowickiej 10

Kompleksowa termomodernizacja czeka trzy kolejne kamienice w Bielsku-Białej. To budynki przy ulicach Komorowickiej 10  
i Jana Sobieskiego 25 oraz 25A. Inwestycje zostaną przeprowadzone w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej – etap III.

Nowe tablice świetlne to jeden z elementów miej-
skiego  inteligentnego  systemu  transportowego  ITS. 
Urządzenia są elementem podsystemu dynamicznej in-
formacji dla kierowców. Zainstalowano je na trzech wlo-
towych ulicach do miasta – Cieszyńskiej, Krakowskiej 
i Bystrzańskiej. Dzięki nim wjeżdżający do Bielska-Bia-
łej kierowcy otrzymują informacje o czasie dojazdu do 
centrum miasta (określonego umownie  jako wzgórze 
pod Zamkiem Sułkowskich) oraz ważniejszych węzłów 
drogowych. Tablice informują także o lokalnych warun-

taBlice z danymi z google’a 
Na wlotowych ulicach Bielska-Białej zainstalowano trzy świetlne tablice zmiennej treści, informujące m.in. o czasach dojazdu do wybranych 
miejsc w mieście. Z pierwszego tego typu rozwiązania w Polsce, opierającego się na danych pozyskiwanych od firmy Google, korzysta Miejski 
Zarząd Dróg w Bielsku-Białej.

kach atmosferycznych, gdzie dane pobierane są z por-
talu pogodowego.

Co ciekawe, zastosowane w Bielsku-Białej  roz-
wiązanie jest pionierskie w skali kraju. Nikt wcześniej 
nie wpadł na pomysł wykorzystania informacji, które już 
posiada ktoś inny. Dotąd wszystkie miasta w kraju, in-
stalując podobne tablice, opierały się na drogich urzą-
dzeniach zbierających dane z poszczególnych ulic.

Do odczytu potrzebne były zestawy kamer, spe-
cjalne oprogramowanie oraz zespół operatorów obsłu-

gujących na bieżąco cały system. Sporo kosztowało 
także jego serwisowanie, naprawy i wymiany związane 
z wpływem czynników atmosferycznych i zniszczeniem 
w wyniku kolizji drogowych.

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej poszedł in-
ną drogą, trzymając się zasady raz zbierać – wielokrot-
nie wykorzystywać. Dane o ruchu drogowym global-
nie i to w czasie rzeczywistym zbiera oraz przetwarza 
amerykański gigant z Mountain View – firma Google. 
Prawie wszyscy używamy ich map drogowych. Dlacze-
go zatem nie skorzystać z danych dostarczanych przez 
Google’a?

W lutym tego roku MZD zawarł z kalifornijską fir-
mą stosowną umowę, uzyskując dostęp do środowiska 
programistycznego API. Pozyskane dane zostały pod-
łączone do systemu sterowania  tablicami, a efektem 
jest pomiar czasu przejazdu wyświetlany na tablicach.

Bielskie  rozwiązanie  jest  wielokrotnie  tańsze. 
Miesięczny abonament wykorzystania danych z syste-
mu Google’a to koszt ok. 1.300 zł. Tymczasem samo 
tylko wyposażenie tradycyjnego systemu w zestaw ka-
mer mierzących czas przejazdu dla trzech tablic kosz-
towałby co najmniej 300 tys. zł. Spięcie takiego syste-
mu i analiza danych to kolejne dziesiątki  tysięcy. Nie 
dziwi zatem, że do MZD  już zgłaszają się drogowcy 
z innych miast, pytający o szczegóły działania zastoso-
wanego w Bielsku-Białej rozwiązania.          oprac. JacK
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tłumacz  
języka migowego w mzk 
Wychodząc naprzeciw osobom ze 
szczególnymi potrzebami, Miejski Zakład 
Komunikacyjny w Bielsku-Białej  oferuje 
pomoc koordynatora do spraw dostępności 
oraz tłumacza języka migowego.

 – Utworzenie w spółce stanowiska koordynato-
ra ds. dostępności przyniesie realną korzyść naszym 
klientom borykającym się z różnego rodzaju niepełno-
sprawnościami. To pracownik, który zajmuje się orga-
nizowaniem pomocy osobom na wózkach inwalidzkich 
czy mającym trudności w komunikowaniu się, które ma-

ją do załatwienia sprawę w MZK. Na tym jego rola się 
nie kończy – koordynuje on bowiem wszelkie kwestie 
związane z zapewnieniem dostępności naszych usług 
mieszkańcom,  zaczynając  od  inwestycji  przez  pra-
ce remontowe po oznakowanie budynków – wyjaśnia 
prezes zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego 
w Bielsku-Białej Hubert Maślanka.

Koordynator jest też w kontakcie ze środowiskami 
osób z niepełnosprawnościami, tak żeby wprowadzane 
zmiany faktycznie spełniały ich oczekiwania.

 – Jednym z działań, które postanowiliśmy pod-
jąć w pierwszej kolejności, jest zapewnienie niesłyszą-
cym pasażerom pomocy tłumacza języka migowego. 
Jest on dostępny po wcześniejszym zgłoszeniu takiej 
potrzeby i umówieniu terminu. Może się spotkać z na-
szym klientem w dowolnym punkcie obsługi pasażera 

na  terenie miasta – zapewnia koordynatorka ds. do-
stępności Anna Trzop.

W planach  jest dodatkowe oznakowanie siedzi-
by spółki, tak żeby klienci nie mieli wątpliwości, gdzie 
zaparkować czy załatwić daną sprawę. Ponadto jeden 
z punktów obsługi pasażera zostanie w pełni dostoso-
wany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. To sa-
mo dotyczy zakupu nowych autobusów. W pierwszej 
połowie tego roku do Bielska-Białej przyjadą cztery no-
we pojazdy przegubowe z szerokim wachlarzem udo-
godnień dla podróżnych ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe koordynatorki:
Anna Trzop, tel. 33 8143511 nr wew. 271, e-mail: 

a.trzop@mzk.bielsko.pl, Miejski Zakład Komunikacyjny 
w Bielsku-Białej sp. z o.o. ul. Długa 50 (budynek admi-
nistracyjny spółki), 2 piętro, pokój nr 202.         opr. JacK 

Skrzyżowania ulic Piastowskiej, 
Zygmunta Krasińskiego i Karola 
Korna jest bezpieczniejsze. 
Pojawiła się na nim nowa wyspa.

Na  zlecenie  Miejskiego  Zarządu 
Dróg w Bielsku-Białej został opracowa-
ny projekt pn. Rozbudowa ul. Piastow-
skiej w Bielsku-Białej na odcinku od ul. 
Romualda Traugutta do ronda Hulanka. 
Projekt rozwiązuje zgłaszany wcześniej 
problem związany z bezpieczeństwem 
pieszych na przejściu przez ul. Piastow-
ską w  rejonie  skrzyżowania  z ul. Zyg-
munta Krasińskiego. 

Osoba pokonująca ulicę musi w tym  
miejscu  przekroczyć  jezdnię  z  trzech 
pasów ruchu. Aby zapewnić możliwość 
przekraczania jezdni etapami, na głów-
nym ciągu postanowiono stworzyć nową 
wyspę w formie azylu dla pieszych. Roz-
wiązanie to pozwala zredukować liczbę 
jednorazowo przekraczanych pasów ru-
chu do jednego. 

W obszarze skrzyżowania ulic Pia-
stowskiej, Zygmunta Krasińskiego i Ka-
rola  Korna  zaprojektowano  zatem  ko-

kolejne skrzyżowanie jest Bezpieczniejsze
rekty w organizacji ruchu. Redukcji uległ 
środkowy  pas  ruchu  (jadąc  od  strony 
ul.  Warszawskiej  na  wprost);  wydzie-
lony  został  także pas  lewoskrętu  z  ul. 
Piastowskiej  w  ul.  Karola  Korna. Wlot 
ul. Zygmunta Krasińskiego został nato-
miast zawężony. 

W obecnej sytuacji krajowej i świa-
towej, w związku ze skutkami pandemii, 
rosnącej inflacji oraz drastycznie zmniej-
szającymi się dochodami gminy znaczą-
co okrojono drogowy plan inwestycyjny 
gminy. Ograniczenia powodują, że za-
kres robót musi zostać dostosowany do 

wysokości  posiadanych  przez  miasto 
środków  finansowych. W  tych  warun-
kach w pierwszej kolejności podejmowa-
ne są więc działania o charakterze do-
raźnym, zapewniające bezpieczeństwo 
w miejscach, w których zdiagnozowano 
problem.                                oprac. JacK 
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Projekt dotyczy dwóch obszarów. 
Jeden z nich  to użycie  języka w sytu-
acjach kryzysowych, drugi – zarządza-
nie  kryzysowe  i  zarządzanie procesa-
mi. W  projekcie  współpracują  instytu-
cje  akademickie  –  Uniwersytet Masa-
ryka w Brnie, Uniwersytet Obrony Brno 
(UNOB), Uniwersytet Śląski w Katowi-
cach, Uniwersytet Wiedeński, Uniwersy-
tet Korwina w Budapeszcie, ACSA – or-
ganizacja zajmująca się pomocą w sy-
tuacjach kryzysowych oraz szkoleniem 
w zakresie procesów i zarządzania, pro-
wadząca  również  portal  chcipomahat.
cz – oraz inne zainteresowane instytu-
cje, m.in. zawodowa i ochotnicza straż 
pożarna.

Na  bazie  współpracy  powstanie 
publikacja ekspercka, która opisze stu-
dia  przypadków  zarządzania  kryzyso-
wego  oraz  komunikacji  wewnętrznej 
i zewnętrznej, a także system zarządza-
nia kryzysowego i komunikacji kryzyso-
wej w ogóle, w wybranych krajach. Bę-
dzie to podręcznik skutecznej komunika-
cji z obywatelami i urzędnikami.

Dyrektor POIK-u Małgorzata Mali-
nowska, wyjaśniając, jak bielski ośrodek 
znalazł się wśród uczestników projektu, 

mówi, że jego twórcom bardzo zależy na 
współpracy z bielską placówką, bo uwa-
żają bielski POIK za wzorcowy.

 – Jest to dla nas ogromne wyróż-
nienie. Będziemy podmiotem nadzorują-
cym symulację katastrofy. Przedstawia-
my nasz ośrodek i to, jak wyglądają sto-
sowane w nim procedury, ale będziemy 
też nawiązywać do zarządzania i komu-
nikacji kryzysowej w Polsce – tłumaczy 
dyrektor. – Mamy się czym pochwalić, 
bo oprócz wielu procedur obowiązują-
cych na terenie placówki opracowaliśmy 
Procedurę interwencji psychologicznej 
w wypadkach katastrof i zdarzeń loso-
wych, która obowiązuje w województwie 
śląskim – dodaje M. Malinowska.

Robocze  spotkanie  uczestników 
projektu w POIK-u przebiegło w bardzo 
przyjaznej atmosferze.

 – Miło było przedstawić naszą pla-
cówkę  i być chwalonym. Goście  twier-
dzili,  że są pod ogromnym wrażeniem 
naszego sposobu działania, organizacji 
i profesjonalizmu. Taka wizyta daje wiatr 
w skrzydła – podsumowała M. Malinow-
ska.

Rozmowy w Bielsku-Białej pozwo-
liły na opracowanie planu najbliższych 

poik w międzynarodowym projekcie
W międzynarodowym projekcie unijnym dotyczącym interwencji kryzysowej weźmie udział Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
w Bielsku-Białej. Na początku roku w placówce przy ul. Pięknej 2 odbyło się robocze spotkanie związane z tą inicjatywą. Poza stroną polską – 
reprezentantami ośrodka i Uniwersytetu Śląskiego – wzięli w nim udział Czesi – przedstawiciele Uniwersytetu Masaryka w Brnie.

działań. Teraz partnerzy złożą wniosek 
do programu Erasmus plus Partnerstwa 
Strategiczne,  natomiast  w  listopadzie 
br. odbędzie się konferencja poświęco-
na zarządzaniu kryzysowemu. Po kon-
ferencji  powstanie  publikacja.  Strony 
przygotują też pilotażowe szkolenie dla 
liderów wolontariuszy  i  przedstawicie-
li władz samorządowych – burmistrzów 
i sołtysów w Czechach i Polsce. Odbę-

dą się spotkania promocyjne  i symula-
cja  według  scenariusza  zorganizowa-
na  przez  funkcjonariuszy  wojskowych 
w Czechach.

Na zakończenie spotkania goście 
zapowiedzieli  chęć  międzynarodowej 
współpracy z POIK-iem nie tylko w ra-
mach pracy nad zarządzaniem kryzyso-
wym.                                                        ek

źródło: POIK

 Uczestnicy projektu w POIK-u, fot. z materiałów POIK-u 

modernizacja ulicy  
warszawskiej – etap ivB

Trwają intensywne przygotowania do moderniza-
cji kolejnego odcinka ulicy Warszawskiej. Miejski Za-
rząd Dróg w Bielsku-Białej posiada już od zeszłego ro-
ku decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogo-
wej dla rozbudowy drogi powiatowej – ulicy Warszaw-
skiej na odcinku od ulicy Piastowskiej do węzła Komo-
rowice.

Z uwagi na duże koszty inwestycji i możliwe źró-
dła finansowań zewnętrznych projekt wykonawczy po-
dzielono na odcinki do realizacji. W 2021 roku zrealizo-
wany został jeden z etapów związany z budową mostu 
nad potokiem Starobielskim przy dofinansowaniu z pro-
gramu Rezerwy Subwencji Ogólnej.

 – W tym roku złożono wniosek na dofinansowa-
nie etapu IVb, w zakresie którego przewidziano przebu-
dowę jezdni wschodniej ulicy Warszawskiej na odcinku 
od rejonu skrzyżowania z ulicą Okrężną do skrzyżowa-
nia z ulicą Eugeniusza Kwiatkowskiego. Zaprojektowa-
no przebudowę systemu oświetlenia i odwodnienia uli-
cy. Przewidywana jest również przebudowa kolidującej 
infrastruktury. Realizację robót budowlanych zaplano-
wano na miesiące od czerwca do listopada br. – infor-

muje zastępca dyrektora ds. inwestycyjnych Miejskie-
go Zarządu Dróg w Bielsku-Białej Wojciech Barteczko. 

Ostateczna decyzja co do realizacji zostanie pod-
jęta po otrzymaniu informacji o dofinansowaniu.    JacK
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10 marca w Książnicy Beskidzkiej 
odbyła  się  promocja  książki  pt. Halny 
nad hałdami. Górale z pomocą dla po-
wstańców śląskich. Książka jest pierw-
szą publikacją traktującą tak obszernie 
o zaangażowaniu mieszkańców Śląska 
Cieszyńskiego i Żywiecczyzny, a nawet 
Podhala, w niepodległościowym zrywie 
Ślązaków z lat 1919-1922.

Jest to kolejna pozycja wypełniają-
ca lukę w poznawaniu naszej lokalnej hi-
storii wpisanej w trzy powstania śląskie. 
Bodźcem do stworzenia tej publikacji by-
ły obchody 100-lecia powstań śląskich.

Autorami książki są Krzysztof Kie-
reś, Adam Kitkowski, Lech Krzyżanow-
ski, Władysław Motyka, Miłosz Skrzypek 
i Józef Stec. Jej pomysłodawcą był Wła-
dysław Motyka,  który  opisał  powstań-

ców z  szeroko  rozumianej Żywiecczy-
zny. Wprowadzenie do publikacji napi-
sali wykładowcy Uniwersytetu Śląskie-
go: prof. Lech Krzyżanowski i prof. Mi-
łosz Skrzypek. Pierwszy  opisał  udział 
Polaków w zmaganiach o Górny Śląsk, 
a drugi przedstawił kwestie śląskie po 
I wojnie światowej.

Dla  lokalnej  historii  szczególnie 
cenny jest rozdział przygotowany przez 
Józefa Steca prezentujący sylwetki po-
wstańców z Buczkowic. Krzysztof Kie-
reś  pisał  o  powstańcach  wywodzą-
cych się z Trójwsi Beskidzkiej, a Adam 
Kitkowski  poruszył  mało  znany  wątek 
udziału górali z Podhala w III powstaniu 
śląskim.

Wydawcą książki  jest Regionalny 
Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej.   JacK

halny nad hałdami 

rajd rodzinny  
już w kwietniu

49. Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy pod 
patronatem prezydenta Bielska-Białej Jarosława 
Klimaszewskiego odbędzie się 24 kwietnia. Orga-
nizatorem wydarzenia  jest Beskidzkie Towarzy-
stwo Cyklistów.

Uczestnicy  rajdu  wystartują  24  kwietnia 
o godzinie 9.30 z placu Ratuszowego w Bielsku-
-Białej, kierując się w stronę Czechowic-Dziedzic. 
Tu na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji zaplanowano półmetek przejazdu. Drugi 
etap poprowadzi w stronę Bielska-Białej, gdzie 
na terenie Parku Słowackiego odbędzie się finał 
rajdu.

24 kwietnia organizatorzy  rajdu zaprasza-
ją na plac Ratuszowy już od godziny 9.00. Start 
zaplanowano  na  godzinę  9.30.  Pierwszy,  oko-
ło 13-kilometrowy etap zakończy się o godzinie 
11.00. Do 12.30 na stadionie w Czechowicach-
-Dziedzicach będzie  półmetek  rajdu –  czas na 
konkurencje  sprawnościowe  oraz  weryfikację 

uczestników  konkurencji  regulaminowych.  Od 
godz. 14.00 do 16.00 w planach jest finał Bielskie-
go Rodzinnego Rajdu Rowerowego w Parku Sło-
wackiego w Bielsku-Białej. Będzie ciepły posiłek, 
rozstrzygnięcie konkurencji regulaminowych, lo-
sowanie nagród loterii fantowej oraz rozdanie na-
gród.

Zgłoszenia  przyjmowane  będą  w  biurze 
rajdu w Bielsku-Białej przy ul. Zygmunta Krasiń-
skiego 5a, w dniach od 19 do 23 kwietnia 2022 r. 
w godzinach 11.00-18.00, w dniu rajdu – 24 kwiet-
nia w godzinach 8.00-9.30 na placu Ratuszowym. 
Zapisy  internetowe od 1 kwietnia,  regulamin na 
stronie www.btcbb.pl.

Opłata  startowa w  dniach  19-23  kwietnia 
wynosi 25 zł, w dniu rajdu – 35 zł. W ramach opła-
ty uczestnik otrzyma koszulkę, folder okoliczno-
ściowy, kupon na ciepły posiłek oraz ubezpiecze-
nie na czas trwania imprezy.

Uczestnicy  rajdu  mogą  wraz  z  pakietem 
startowym  zakupić  losy  na  loterię  fantową  49. 
BRRR – koszt 5 zł za sztukę. Regulamin loterii na 
stronie www.btcbb.pl. Szczegóły: www.facebook.
com/RodzinneRajdyRowerowe.               oprac. ek

zagrają  
w prestiżowym konkursie 

Uczennice Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. S. 
Moniuszki w Bielsku-Białej – saksofonistka Magdalena Szczęsna 
i oboistka Małgorzata Cieszko – znalazły się w gronie 10 półfinali-
stów ogólnopolskiego konkursu Młody Muzyk Roku 2022.

Młody Muzyk Roku  to prestiżowy konkurs na najlepsze-
go młodego muzyka grającego na jednym z instrumentów kla-
sycznych. Jego celem jest promocja młodych talentów – uczniów 
średnich szkół muzycznych z całej Polski. Udział w konkursie ma 
również zachęcać młodych ludzi do doskonalenia umiejętności 
gry na instrumencie. 

Do konkursowego półfinału trafiają kandydaci wybrani przez 
komisję kwalifikacyjną na podstawie dotychczasowych osiągnięć 
artystycznych. Młodzi muzycy prezentują przed komisją kilkumi-
nutowy program na instrument solo lub z towarzyszeniem forte-
pianu. W tym roku prezentacje 10 półfinalistów z całej Polski od-
będą się 9 i 10 kwietnia w Studiu S2 Telewizji Polskiej. Jurorzy – 
autorytety w dziedzinie muzyki poważnej – wyłonią z tego grona 
pięcioro najlepszych instrumentalistów. W finale ta piątka zagra 
z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej. Zwycięzca konkursu 
będzie reprezentować Polskę na Konkursie Eurowizji dla Młodych 
Muzyków, który w tym roku odbędzie się w Montpellier.

Półfinalistki z bielskiego Muzyka przygotowują się zatem do 
kwietniowych prezentacji. Nauczycielem Magdaleny Szczęsnej 
jest Tomasz Kajkowski, Małgorzatę Cieszko gry na oboju uczy 
Piotr Pyc.

Współorganizatorami  tegorocznej edycji  konkursu Młody 
Muzyk Roku jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz TVP Kultura.
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Z całą pewnością to projekt 
społeczny, w którym młodzież 
z V Liceum Ogólnokształcącego 
w Bielsku-Białej porusza temat 
braku pewności siebie, głównie 
wśród młodzieży. Swoje działania 
realizują w ramach olimpiady 
Zwolnieni z Teorii, o której 
już wielokrotnie pisaliśmy 
na naszych łamach. 3 marca 
w bielskim Ratuszu spotkali się 
z naczelniczką Wydziału Edukacji 
i Sportu Urzędu Miejskiego 
Ewą Szymanek-Płaską, aby 
opowiedzieć o projekcie. 

 – Z całą pewnością  to  projekt, 
w którym – jak nazwa wskazuje – mó-
wimy o pewności siebie, głównie wśród 
młodzieży,  bo  tutaj  zauważamy  naj-
większy problem z jej brakiem. Ale po-
ruszamy też temat braku pewności sie-
bie wśród dorosłych  i  dzieci  – mówiła 
uczennica V LO Justyna Pieczonka. 

Główną  platformą  przekazu  są 
podcasty, w których młodzi starają się 
pomóc osobom borykającym się z pro-
blemem braku pewności siebie. 

 – Wybieramy do  rozmów osoby, 
które skupiają się na temacie pewności 
siebie, ale nie tylko. Mieliśmy bardzo cie-

kawe rozmowy np. z trenerem od przy-
gotowania mentalnego sportowców, ale 
też  z  panią,  która  chorowała  na  raka, 
i obie te osoby opowiadały nam o swo-
ich przeżyciach w kontekście pewności 
siebie – mówili Jakub Pach i Dawid Ma-
larz z V LO. 

Młodzież  bielskich  liceów  bierze 
udział w olimpiadzie Zwolnieni z Teorii 
od wielu lat. O wielu projektach już pisa-
liśmy na naszych łamach. 

 – To specyficzna olimpiada, w ra-
mach której uczniowie realizują projekt 
wymyślony  przez  siebie  od  początku 
do końca  i  robią  to samodzielnie. Tym 
razem młodzież z V LO wciela w życie 
przedsięwzięcie  Z całą pewnością – 
mówiła naczelniczka Wydziału Edukacji 
i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-
-Białej Ewa Szymanek-Płaska. – Pew-
ność  siebie  jest  w  dzisiejszym  świe-
cie niezwykle potrzebną umiejętnością. 
Przekłada się na umiejętność komunika-
cji,  rozwiązywania problemów, stawia-
nia czoła konfliktom i, co chyba najważ-
niejsze, radzenia sobie ze swoimi emo-
cjami, ze znalezieniem drogi życiowej. 
A przede wszystkim pomaga w realizo-
waniu marzeń, tak by odważnie kroczyć 
w dorosły świat – dodała.  

Dlaczego  młodzież  postanowiła 
działać? Uczniowie V LO uważają,  że 

Justyna Pieczonka, Jakub Pach i Dawid Malarz z V LO z naczelniczką Wydziału 
Edukacji i Sportu UMBB Ewą Szymanek-Płaską

Z całą pewnością

w  naszym  społeczeństwie  coraz  czę-
ściej można  zauważyć  problem braku 
pewności siebie. Widać to głównie u na-
stolatków, którzy uzależniają swoją sa-
moocenę  od  nieistotnych  czynników. 
Oczywiście, problem ten może dotknąć 
każdego – niezależnie od wieku. 

Przez brak pewności siebie pogar-
sza się nasze samopoczucie, nie doce-
niamy własnych możliwości, co w rezul-
tacie  skutkuje  zachowawczością  oraz 
licznymi niepowodzeniami. 

Według badań platformy Infor, aż 
73 procent ankietowanych jest przeko-
nanych o tym, że kobiety nie nadają się 
na stanowiska kierownicze. Taki pogląd 
w społeczeństwie znacząco wpływa na 

zanikanie pewności siebie wśród kobiet, 
a co za tym idzie, brak ambicji do zdo-
bywania wyższych posad. Zdaniem na-
ukowców z New York University,  czas 
szkoły podstawowej  jest okresem, kie-
dy pojawiają się pierwsze duże różnice 
w pewności siebie u chłopców i dziew-
czynek. Czasem dziewczynki nie podej-
mują  aktywności  przeznaczonych  dla 
bystrych, tłumacząc, że nie podołają. 

To  wszystko  sprawiło,  że młodzi 
ludzie z V LO starają się pomóc innym 
w walce z problemem braku pewności 
siebie. Rezultaty ich pracy można zna-
leźć na Instagramie, Facebooku, YouTu-
bie i Spotify.            

Emilia Klejmont, JacK  

Bielski rynek  
w czekoladzie

Czekoladowe show odbywa się w dniach 
25-27 marca na bielskim Rynku. 

Pojawią się rzemieślniczy  twórcy czeko-
ladowych tabliczek, pralin  i  trufli, najlepsi pro-
ducenci  jadalnych  dzieł  i  słodkości,  których 
nie znajdziecie na supermarketowych półkach. 
Na festiwalowych stoiskach pokażą się też lo-

dy, ciasta i inne słodycze, a także pyszne kawy 
i herbaty. Będą też dodatkowe atrakcje – słod-
kie warsztaty dla dzieci i dorosłych oraz pokazy 
cukierniczych mistrzów. 

Czekolada to źródło zdrowia, poprawia hu-
mor, chroni nas przed rozwojem stresu, spowal-
nia proces starzenia i działa uspokajająco.

Stoiska festiwalowe czynne będą 25 mar-
ca w godz. 12.00-20.00, 26 marca 10.00-20.00 
i 27 marca 10.00-18.00

Organizatorem festiwalu jest  WeForm.

wiosenne targi eko
Ekotrendy  –  Zdrowej  Żywności,  Ekoproduktów,  Rekreacji 

w Bielsku-Białej  to nowe wiosenne wydarzenie organizowane 2-3 
kwietnia w hali pod Dębowcem przez Biuro Promocji i Wystaw Astra 
promujące zdrowy, ekologiczny styl życia, a także dbałość o kondy-
cję fizyczną. 

 – Wydarzenie przygotowywane jest w oparciu o doświadcze-
nia i kontakty nawiązane przy organizacji znanej i powszechnie lu-
bianej imprezy targowej z 9-letnią tradycją – Targów Ekostyl. Aktu-
alna, wiosenna oferta targów została poszerzona o propozycje spę-
dzania czasu wolnego, aktywności fizycznej i sportowej – informuje 
Barbara Kropka z Biura Promocji i Wystaw Astra. 

W targach bierze udział ok. 150 wystawców. Oferta skierowana 
jest do świadomych osób dbających o zdrowie własne i swoich bli-
skich, a także do producentów i handlowców z branży – eko, rekre-
acyjnej i sportowej, zainteresowanych pozyskaniem nowych kontak-
tów biznesowych i klientów w dynamicznie rozwijającym się regionie 
transgranicznym.

Na targach pojawią się producenci żywności organicznej, eko-
kosmetyków i środków czystości. Prezentowane będą naturalne tera-
pie dla zdrowia i urody, ekologiczna moda, a także produkty i usługi 
wspierające zgodny z naturą styl życia. Ponadto planowane są wy-
kłady i prelekcje, warsztaty, porady specjalistów, degustacje i pokazy 
zdrowego gotowania.

Więcej informacji na stronie: http://targibielskie.pl/.
oprac. wag
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Jak co roku, zachęcamy do przekazania 1 pro-
centa swojego podatku wybranej organizacji pożytku 
publicznego. Na konta bielskich organizacji pożytku 
publicznego,  które  działają  na  rzecz mieszkańców 
Bielska-Białej, z tytułu 1% za rok 2020 wpłynęła kwo-
ta 21,3 mln zł! To niebagatelna pomoc. 

Z roku na rok coraz więcej organizacji pozarzą-
dowych zyskuje status organizacji pożytku publiczne-
go. Zwiększają się też środki, jakie podatnicy przeka-
zują na rzecz OPP – w 2021 r. ponad 15,3 mln osób 
przekazało na  rzecz 8.694  fundacji  i stowarzyszeń 
kwotę 972,7 mln zł.

Kampania promocyjna 1% przygotowana przez 
miasto wraz z Bielskim Stowarzyszeniem Artystycz-
nym Teatr Grodzki oraz Centrum Handlowym Gemi-
ni Park potrwa do 30 kwietnia 2022 r. Działania  in-
formacyjne obejmują artykuły publikowane w prasie 
i internecie, plakaty rozmieszczone w różnych punk-
tach naszego miasta, w tym citylighty na 22 przystan-
kach autobusowych oraz w CH Gemini Park, bane-
ry w centrum miasta oraz billboard. Akcja promocyjna 
obejmie również reklamę na miejskim autobusie, któ-
ry kursować będzie przez centrum Bielska-Białej. Re-
lacje, posty oraz filmiki promujące OPP będą publiko-
wane m.in. na Facebooku, Instagramie czy YouTubie. 

Na  potrzeby  kampanii  zostaną  nagrane  spo-
ty  reklamowe  zachęcające mieszkańców  naszego 
miasta do przekazywania 1% podatku na rzecz OPP, 
które emitowane będą w Radiu Bielsko. W ramach 
promocji 1% nagranych zostanie 10  filmików, które 
przedstawiać będą organizacje pozarządowe posia-
dające status organizacji pożytku publicznego. 

W trakcie trwania kampanii zostanie zorganizo-
wane spotkanie w Centrum Handlowym Gemini Park, 
podczas którego zaproszony ekspert, wyjaśniać bę-
dzie, jak przekazać 1%, a także będą się prezento-
wać organizacje pożytku publicznego, które przybliżą 
mieszkańcom swoją działalność.

Utworzona  zostanie  także  strona  internetowa 
dedykowana promocji 1% na rzecz OPP. 

Jak co roku emitowany będzie również spot pro-
mocyjny  (w spocie  tym udział wzięła grupa przed-
szkolaków  oraz  prezydent  Bielska-Białej  Jarosław 
Klimaszewski, aktorka Anna Guzik-Tylka oraz sporto-
wiec, przedsiębiorca i filantrop Rafał Sonik).

Decyduj mądrze – zostaw swój 1% w Bielsku-
-Białej.

Obok  publikujemy  pełną  listę  bielskich  orga-
nizacji uprawnionych do pozyskania 1% podatku za 
2021 r. Można ją również znaleźć w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, 
na stronie www.bip.um.bielsko.pl. Lista została opra-
cowana na podstawie wykazu organizacji pożytku pu-
blicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych za 2021 r. opubli-
kowanego na stronie Narodowego Instytutu Wolności 
pod adresem: niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/, stan na 7 
lutego 2022 r.                                                               q

1% podatku, 
100% pomocy

przetargi
Prezydent  Miasta  Bielska-Białej  ogłasza  pierwsze 
przetargi ustne ograniczone na sprzedaż nieruchomo-
ści gruntowych, stanowiących własność gminy Bielsko-
-Biała,  zabudowanych  stacjami  transformatorowymi 
będącymi własnością TAURON Dystrybucja S.A.
1. położenie: ul. Tadeusza Romanowicza
oznaczenie: dz. 4097/50
powierzchnia: 117 m2

cena wyw.: 23.400,00 zł, wadium: 2.340,00 zł
w SUiKZP symbol MN – tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej.
2. położenie: ul. Stroma
oznaczenie: dz. 4083/26
powierzchnia: 40 m2

cena wyw.: 8.000,00 zł, wadium: 800,00 zł
w SUiKZP symbol MW – tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej.
3. położenie: ul. Ludwika Solskiego
oznaczenie: dz. 4079/151
powierzchnia: 66 m2

cena wyw.: 13.200,00 zł, wadium: 1320,00 zł
w SUiKZP symbol MW – tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej.
4. położenie: ul. Lipnicka
oznaczenie: dz. 4176/10
powierzchnia: 73 m2

cena wyw.: 14.600,00 zł, wadium: 1.460,00 zł 
w SUiKZP symbol U – tereny usług.
5. położenie: ul. Kukułek
oznaczenie: dz. 545/5
powierzchnia: 27 m2

cena wyw.: 5.400,00 zł, wadium: 540,00 zł
w SUiKZP symbol MN – tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej.
6. położenie: ul. Bracka
oznaczenie: dz. 821/255
powierzchnia: 291 m2

cena wyw.: 58.200,00 zł, wadium: 5.800,00 zł
w SUiKZP symbol MN – tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej.
7. położenie: ul. Skromna
oznaczenie: dz. 558/209
powierzchnia: 55 m2

cena wyw.: 11.000,00 zł, wadium: 1.100,00 zł
w SUiKZP symbol MN – tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej.
ww działki położone są w obrębie Lipnik, numer KW 
BB1B/00151404/2
8. położenie: ul. Władysława Broniewskiego 
oznaczenie: dz. 343/10 obręb Biała Miasto 
KW BB1B/00067245/3
powierzchnia: 129 m2

cena wyw.: 32.250,00 zł, wadium: 3.200,00 zł
w SUiKZP symbol S –  tereny  śródmieścia. Zgodnie 
z zarządzeniem nr ON.0050.2301.2021.NR prezyden-
ta Bielska-Białej z 15  listopada 2021 r. została usta-
nowiona  nieodpłatna  służebność  gruntowa  polega-
jąca na prawie dostępu do zachodniej ściany budyn-
ku garażowego, położonego przy ul. Władysława Bro-
niewskiego usytuowanego na działce 343/11 obj. Kw 
BB1B/00000577/2, pasem szerokości 0,7 m, przebie-
gającym wzdłuż wschodniej granicy działki 343/10 obj. 

Kw BB1B/00067245/3 na całej  jej długości 9 m, ob-
ciążającej nieruchomość stanowiącą własność Gmi-
ny Bielsko-Biała, na rzecz każdorazowego właścicie-
la działki 343/11 obj. Kw BB1B/00000577/2 obręb Bia-
ła Miasto.
Wszystkie ww. działki położone są w terenie, dla które-
go nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego.
Do cen nieruchomości osiągniętych w przetargach zo-
stanie doliczony podatek VAT określony zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami prawa. Na dzień ogłoszenia 
przetargów stawka podatku VAT wynosi 23 proc.
Z uwagi na fakt posadowienia budynków stacji trans-
formatorowych na terenie ww. nieruchomości grunto-
wych − przetargi na ich sprzedaż zostały ograniczone 
do podmiotów prowadzących działalność w zakresie 
dystrybucji energii elektrycznej.
Działki  o  regularnym kształcie,  płaskie,  obecnie  za-
gospodarowane. Poza zabudową (czynnymi stacjami 
transformatorowymi  będącymi własnością  TAURON 
Dystrybucja S.A.), nieruchomości są wolne od obcią-
żeń i nie są przedmiotem zobowiązań.
Przetargi odbędą się 12 i 13 kwietnia kwietnia 2022 r. 
w sali nr 208 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Bielsku-
-Białej przy pl. Ratuszowym 5:
12 kwietnia:
godz. 10:00 dz. 4097/50 przy ul. Romanowicza,
godz. 10:20 dz. 4083/26, przy ul. Stromej,
godz. 10:40 dz. 4079/151 przy ul. Ludwika Solskiego,
godz. 11:00 dz. 4176/10 przy ul. Lipnickiej,
13 kwietnia:
godz. 10:00  dz. 545/5 przy ul. Kukułek,
godz. 10:20 dz. 821/255 przy ul. Brackiej,
godz. 10:40 dz. 558/209 przy ul. Skromnej,
godz. 11:00 dz. 343/10 przy ul. Broniewskiego.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powin-
ny złożyć w zamkniętej kopercie pisemnie zgłoszenie 
uczestnictwa w przetargu oraz złożyć dowód potwier-
dzający spełnienie warunku przetargu – tj. kopię kon-
cesji  (potwierdzoną notarialnie) na dystrybucję ener-
gii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regu-
lacji Energetyki – w terminach: – do 6 kwietnia 2022 
r.  (działki przy ul. Romanowicza, Stromej, Solskiego 
i Lipnickiej) oraz – do 7 kwietnia (działki przy ul. Kuku-
łek, Brackiej, Skromnej i Broniewskiego) w sekretaria-
cie Wydziału Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Biel-
sku-Białej przy pl. Ratuszowym 5, pok. 202 (II piętro) 
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu 
Miejskiego. Opis koperty: nazwa, firma oraz siedziba, 
oznaczenie i adres nieruchomości będącej przedmio-
tem sprzedaży.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w prze-
targu nt. działek przy ul. Romanowicza, Stromej, Sol-
skiego  i  Lipnickiej  zostanie opublikowana w Biulety-
nie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzę-
du Miejskiego w Bielsku-Białej https://bip.um.bielsko.pl 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego – 8 kwiet-
nia 2022 r., a lista osób zakwalifikowanych do uczest-
nictwa w przetargu nt. działek przy ul. Kukułek, Brac-
kiej, Skromnej i Broniewskiego – 11 kwietnia 2022 r. 
Wadium do przetargów dotyczących działek przy ul. 
Romanowicza, Stromej, Solskiego  i Lipnickiej należy 
wpłacić nie później niż do 6 kwietnia 2022 r. 

ciag dalszy na str. 14
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KRS  NAZWA ORGANIZACJI
0000006734  Fundacja Dziecięce Marzenia
0000010905  Klub Inteligencji Katolickiej w B-B
0000012847  Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski  z dopiskiem  
    w rubryce cel szczegółowy 1% – dla Koła Grodzkiego w B-B
0000016104  Towarzystwo  Szkolne  im. M. Reja
0000016497  Katolickie Towarzystwo Kulturalne w B-B
0000022761  Ochotnicza Straż Pożarna Bielsko-Biała Hałcnów
0000033912  Stowarzyszenie Wolna Szkoła Waldorfska
0000034605  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski Ada
0000040868  Stowarzyszenie Olszówka
0000044027  Beskidzkie Stowarzyszenie Ratowania Serca w B-B
0000045656  Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca BESKID
0000051764  Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki
0000057720  Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej z dopiskiem 
    w rubryce cel szczegółowy 1% – GSL-071 lub GSL-072
0000059570  Bielskie Towarzystwo Trzeźwości
0000060989  Automobilklub Beskidzki
0000071891  Fundacja Światło-Życie z dopiskiem w rubryce cel   
    szczegółowy 1% – Ośrodek Fundacji Światło-Życie w B-B
0000075571  Fundacja Pomocy Przedszkolom Waldorfskim
0000080678  Stowarzyszenie Region Beskidy
0000081853  Towarzystwo Sportowe BBTS Bielsko-Biała
0000085388  Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w B-B
0000093591  Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Port
0000099074  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  Oddział    
    PTTK Podbeskidzie w B-B
0000099189  Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział Bielsko-Biała
0000099699  Ludowy Klub Sportowy  Zapora Wapienica
0000102211  Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja
0000107904  Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Aktywności Na Wirażu
0000108628  Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych
0000111312  Stowarzyszenie Wspierania Rodziny w B-B
0000111587  Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej
0000114639  Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
    Umysłowym Razem
0000118020  Śląska Fundacja Błękitny Krzyż
0000121171  Klub Sportowy Sprint
0000121785  Fundacja dla Dzieci Dar Serca
0000123814  Bialski Klub Sportowy Stal
0000125195  Międzyszkolny Klub Narciarski Zryw
0000131437  Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe WŁÓKNIARZ
0000133007  Komorowickie Stowarzyszenie Muzyczne
0000134564  Koło Bielskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta
0000137194  Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe
0000138204  Fundacja Dziecięcy Uśmiech do Świata
0000139133  Klub Sportowy Live
0000145482  Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień Nadzieja
0000146148  Beskidzkie Towarzystwo Sportowe Rekord
0000151760  Beskidzki Klub Motorowy
0000151954  Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Terenowy w B-B
0000158810  Klub Wysokogórski w B-B
0000170289  Klub Sportowy AS
0000175073  Fundacja Światło Nadziei
0000186658  Stowarzyszenie Amazonki w B-B
500000190130  Fundacja Praesterno z dopiskiem w rubryce cel szczegółowy  
    1% – Śląski Ośrodek Fundacji Praesterno w B-B
0000213720  Salwatoriańskie  Stowarzyszenie  Hospicyjne
0000223157  Fundacja Centrum Fotografii
0000224408  Beskidzka Inicjatywa Lokalna
0000225587  Polski Czerwony Krzyż z dopiskiem w rubryce cel 
    szczegółowy 1% – Oddział Rejonowy w B-B
0000226058  Fundacja Ekologiczna Arka
0000230101  Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Młodzieży Szukam Drogi

ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO  Z BIELSKA-BIAŁEJ UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA  
1% PODATKU DOCHODOWEGO ZA 2021 ROK 

0000230606  Stowarzyszenie na Rzecz Bielskiej Szkoły Muzycznej
0000232640  Parafialno-Szkolny Klub Sportowy Beskidy
0000232680  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Hałcnowa
0000239627  Stowarzyszenie Forum Edukacyjne
0000240394  Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany
0000247812  Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckiej
0000248238  Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Serce  
    Dla Serca przy Parafii Św. Trójcy w B-B
0000266019  Stowarzyszenie Chóralne GRADUALE
0000273051  Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska 
    z dopiskiem w rubryce cel szczegółowy 1% – Hufiec 
    Beskidzki
0000273382  Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu
0000274216  Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę
0000279131  Stowarzyszenie Grupa Wsparcia dla Niesłyszących    
    i ich Rodzin Podbeskidzie
0000279330  Stowarzyszenie Meijin
0000283067  Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody
0000298899  Fundacja Drachma
0000317277  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w B-B
0000319285  Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej
0000324731  Stowarzyszenie Humanitarno-Ekologiczne Dla Braci 
    Mniejszych
0000327251  Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia
0000329068  Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa 
    Wielkie Serce
0000345381  Stowarzyszenie Aktywności Fizycznej i Artystycznej AFART
0000361743  Bielskie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny    
    Światło
0000379583  Stowarzyszenie Wspierania Dzieci z Przedszkola nr 38
0000387207  Fundacja Serca dla Maluszka
0000387299  Fundacja Pomaluj mój świat
0000390203  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym 
    z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi As
0000392605  Konfraternia Kaplicy Zamkowej Książąt Sułkowskich 
    Pod Wezwaniem Św. Anny w B-B
0000394627  Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia
0000398339  Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych i Porzuconych Budrysek
0000398781  Fundacja Babci Aliny
0000404373  Stowarzyszenie Wspierania Bielskiej Onkologii
0000429587  Fundacja Jamniki Niczyje
0000438516  Stowarzyszenie Motomikołaje Bielsko-Biała
0000480586  Fundacja Pomaluj Nasz Świat
0000489409  Stowarzyszenie Akademia Seniora
0000489584  Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Zwierząt Reksio
0000494775  Fundacja  JONATAN – Pomagamy Dzieciom z Wyzwaniami
0000498197  Katolicki Klub Sportowy ICHTHYS Bielsko-Biała
0000501927  Fundacja na rzecz rozwoju Szpitala Pediatrycznego w B-B 
    Razem dla Dzieci
0000541611  Fundacja Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej
0000587403  Sfera Rozwoju Człowieka
0000599489  Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
    Trampolina BB
0000603456  Zróbmy.To
0000609117  Fundacja Imperium Sportu
0000622053  Fundacja Mysikrólik – Na pomoc dzikim zwierzętom
0000625337  Stowarzyszenie Podbeskidzie wspólna pamięć
0000656064  Beskidzki Klub Tenisowy ADVANTAGE Bielsko-Biała
0000666135  Stowarzyszenie Kotełkowa Drużyna
0000670453   Fundacja Pasjonaci Życia
0000679153  Fundacja SYMEON Beskidzkie Centrum Edukacji i Opieki
0000697348  Fundacja PSIA EKIPA – RAZEM DLA ZWIERZĄT
0000764385  Stowarzyszenie PANAKEJA
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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
dyżury w czwartki w godz. 11.00-13.00 w siedzibie 
RS przy ul. Stanisława Stojałowskiego 32

PRZETARGI 
– dokończenie ze str. 12
Wadium do przetargów dotyczących działek przy ul. 
Kukułek, Brackiej, Skromnej i Broniewskiego – nie póź-
niej niż do 7 kwietnia 2022 r.
Wadium do przetargów wpłaca się przelewem na kon-
to: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-
-Księgowy 25 1240 4142 1111 0000 4822 9638 Pekao 
S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Potwierdzeniem wpłaty 
wadium jest wpływ pieniędzy na konto Urzędu w wyżej 
podanym terminie. Wadium zwraca się w terminie do 
3 dni od daty przetargu, a wpłacone przez uczestnika, 
który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny naby-
cia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie 
uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od za-
warcia umowy sprzedaży nieruchomości.
Wylicytowaną  kwotę  za nieruchomość należy uiścić 
w całości przed zawarciem umowy sprzedaży nieru-
chomości. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi 
nabywca.
Bliższe  informacje można uzyskać w Urzędzie Miej-
skim w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (bu-
dynek przy pl. Ratuszowym 6, parter, stanowisko nr 4, 
tel. 33 4971806) lub w Wydziale Nieruchomości (budy-
nek przy pl. Ratuszowym 5, II piętro, pok. 213, tel. 33 
4701224) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzę-
du Miejskiego w Bielsku-Białej. Adres strony interneto-
wej Urzędu: https//bip.um.bielsko.pl
Prezydent miasta może odwołać ogłoszone przetargi 
z ważnych powodów.

sprzedaż
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997  r.  o  gospodarce  nieruchomościami  (t.  j.  Dz.U. 
2021, poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiado-
mości, że w dniu 25 marca 2022 r. na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz na stronie in-
ternetowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji 
Publicznej bip.um.bielsko.pl zamieszczony został – na 
okres 21 dni – wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży: 
1. lokal niemieszkalny (garaż) położony w budynku przy 
ul. Mieszka  I 28 wraz z udziałem 561/10000 w czę-

ściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie 
własności gruntu ozn. jako działka 1269, obręb Górne 
Przedmieście – sprzedaż w drodze przetargu;
2.  działka  oznaczona  jako  dz.  558/256  o  pow.  245 
m2,  położona w  Bielsku-Białej  przy  ul.  Złotych  Kło-
sów, obręb Lipnik – sprzedaż w drodze bezprzetargo-
wej, z przeznaczeniem na uzupełnienie nieruchomości 
przyległej ozn. jako dz. 6975 obręb Lipnik;
3. pomieszczenie gospodarcze zlokalizowane na po-
ziomie piwnic wraz z udziałem 103/1000 części w dz. 
583/20, 583/21, 583/22 obr. Górne Przedmieście, po-
łożone w Bielsku-Białej przy ul. Browarnej 26/1 o pow.  
36,38 m2 – sprzedaż w drodze przetargu pisemnego 
ograniczonego skierowanego do współwłaścicieli bu-
dynku;
4. pomieszczenie stanowiące WC o pow. 1,44 m2 wraz 
z udziałem 0,010 części w dz. 6690, 205/29 obr. Lip-
nik w Bielsku-Białej  przy ul. Maksyma Gorkiego 26, 
powierzchnia gruntu 740 m2 – sprzedaż w drodze bez-
przetargowej celem poprawy warunków zagospodaro-
wania nieruchomości przyległej – lokalu nr 4;
5. lokal mieszkalny przy al. Armii Krajowej 143/11b, po-
łożony w Bielsku-Białej – sprzedaż w drodze bezprze-
targowej na rzecz najemcy, wraz z udziałem w gruncie.

najem/dzierżawa
Na podstawie art. 35 ust. 1  i 2 ustawy z 21 sierpnia 
1997  r.  o  gospodarce  nieruchomościami  (t.j.  Dz.U. 
z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) prezydent miasta Bielska-
-Białej podaje do publicznej wiadomości, że na okres 
21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Biel-
sku-Białej oraz w Biuletynie Informacji publicznej bip.
um.bielsko.pl 25 marca 2022 r. zamieszczone zostały 
wykazy nieruchomości, stanowiących własność gmi-
ny Bielsko-Biała, przeznaczonych do oddania w najem/
dzierżawę w drodze bezprzetargowej:
• cz. dz. 966/19  i 2653/10 obręb Kamienica na czas 
oznaczony tj. 3 lata,
•  cz.  dz.  184/1  obręb Górne  Przedmieście  na  czas 
oznaczony tj. do 30 września 2023 r.,
•  cz.  dz.  384/140 obręb Żywieckie Przedmieście  na 
czas oznaczony tj. 1 roku.

q

co załatwisz  w wydziale 
gospodarki odpadami 

Od 21 marca br. obsługa interesantów Wydziału 
Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-
-Białej odbywa się w budynku przy placu Ratuszowym 5  
na IV piętrze, w pokoju nr 404. 

Poprzednio interesanci załatwiali sprawy dotyczą-
ce odpadów w Biurze Obsługi Interesanta w budynku 
przy pl. Ratuszowym 6. W Wydziale Gospodarki Odpa-
dami UM można załatwić następujące sprawy:

1. złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi,

2. zamówić usługę dodatkową polegającą na pod-
stawieniu kontenera i transporcie odpadów do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

3. złożyć reklamację dotyczącą odbioru odpadów 
komunalnych bądź nieprzyjęcia odpadów do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

4. złożyć wniosek o wpis/zmianę wpisu/usunięcie 
z Rejestru Działalności Regulowanej,

5. złożyć wniosek o wymianę uszkodzonego po-
jemnika, 

6. uzyskać informacje o indywidualnym numerze 
rachunku bankowego dotyczącego opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi,

7. uzyskać  informację o gminnym systemie go-
spodarowania odpadami komunalnymi.

Bieżące informacje oraz wszelkie druki znajdują 
się na stronie internetowej: www.czystemiasto.bielsko-
-biala.pl/.                                                                           r
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Pierwszy w tym roku turniej rankingowy 
Polskiej Unii Karate – członka Polskiego Ko-
mitetu Olimpijskiego, jedynego przedstawicie-
la sportu karate w Polsce – odbył się w dniach 
5-6  marca  w  Hali  Sportowej  Artego  Arena 
w Bydgoszczy. Był to  turniej – 21. Central Eu-
rope Open w Karate, podczas którego zawod-
nicy bielskiego klubu Atemi wywalczyli 6 me-
dali, w tym: 2 złote, 1 srebrny i 3 brązowe.

W dwudniowych zawodach wzięło udział 
915 zawodniczek i zawodników reprezentują-
cych 88 klubów z 15 państw. 

Złote medale zdobyły dla Atemi Anna Ko-
walska w konkurencji kata indywidualne mło-
dzieżowców (18-20 lat) oraz Eva Criou w kon-
kurencji kumite indywidualne młodzieżowców 
(18-20 lat) w kategorii wagowej (-61 kg). 

Srebrny krążek wywalczyła zawodniczka 
Atemi Anna Kowalska w konkurencji kata indy-
widualne seniorek. Brązowe medale uzyskali 
zawodnicy Atemi: Krzysztof Karwowski w kon-
kurencji kata indywidualne juniorów (14-15 lat), 
Eva Criou w konkurencji kumite indywidualne 
juniorek w kategorii wagowej (-59 kg) oraz Eli-
za Gaweł w konkurencji kata indywidualne se-
niorek.

Turnieje  rankingowe  pozwolą  wyłonić 
skład kadry narodowej w karate na zbliżają-
ce się zawody: Mistrzostwa Europy Seniorów 
15-29 maja 2022 r. w Gaziantep w Turcji, Mło-
dzieżowe Mistrzostwa Europy 17-19 czerwca 
2022 r. w Pradze w Czechach i Młodzieżowe 
Mistrzostwa Świata 26-30 października 2022 r. 
w Konyi w Turcji.                                                        r

atemi walczy o powołania do kadry

 Medalowa ekipa Atemi z trenerem Pawłem Połtorzeckim, fot. Atemi

dzisiaj w Bielsku-Białej mecz  
polska – anglia!

25 marca o godz. 20.00 na stadionie miejskim w Bielsku-Białej 
zagrają drużyny młodzieżowe do lat 20 Polski i Anglii. 

Wobec odwołania meczów barażowych pierwszej reprezen-
tacji, uwaga kibiców biało-czerwonych zapewne skupi się na tym 
spotkaniu.

Kibice zapewne świetnie pamiętają, że mecze drużyn narodo-
wych do lat 20 to już bielska specjalność. Trzykrotnie towarzysko 
grała tu reprezentacja Polski, a niezatartym wspomnieniem są nadal 
Mistrzostwa Świata U20 z 2019 roku, których jedną z aren był sta-
dion miejski przy ul. Tadeusza Rychlińskiego.

Mecz reprezentacji młodzieżowych to często niepowtarzalna 
okazja, by poznać przyszłe gwiazdy futbolu – zawodnicy tych dru-
żyn stoją u progu wielkiej kariery i w bardzo krótkim czasie mogą za-
silić największe kluby piłkarskie świata. Tak było z wieloma piłkarza-
mi, których oglądaliśmy w Bielsku-Białej: Aaron Wan-Bissaka dziś 
w Manchesterze United, Diogo Jota zawodnik Liverpoolu, Joao Felix 
gracz Atletico Madryt czy nasi – Jakub Moder, Bartłomiej Drągow-
ski, Tymoteusz Puchacz. Być może kolejni na tej liście sław pojawią 
się na bielskim stadionie? Bilety w cenie normalny 20 zł, ulgowy 10 
zł (do 16. roku życia) w dniu meczu w kasach na stadionie.               r

ligowym okiem 

Tauron 1. Liga – mężczyźni 
12 marca, AZS AGH Kraków – BBTS 
Bielsko-Biała 0:3 (20:25, 21:25, 17:25)
20 marca, BBTS – ZAKSA Strzelce 
Opolskie 3:1 (25:19, 25:18, 23:25, 25:12)
tabela: 
1. BBTS Bielsko-Biała (65 pkt.)
2. MKS Będzin (61 pkt.)
3. BKS Visła Proline Bydgoszcz (57 
pkt.)

Tauron Liga – kobiety 
15 marca, BKS BOSTIK Bielsko-Biała 

– Energa MKS Kalisz 3:1 (21:25, 25:21, 
25:8, 25:18), 19 marca, BKS BOSTIK 
Bielsko-Biała – ŁKS Commercecon 
Łódź 0:3 (21:25, 22:25, 19:25)
tabela:
1. Grupa Azoty Chemik Police (56 pkt.)
2. Developres BELLA DOLINA Rze-
szów (55 pkt.)
3 ŁKS Commercecon Łódź (46 pkt.)
----
7. BKS BOSTIK Bielsko-Biała (31 pkt.)

Futsal Ekstraklasa 
9 marca, Rekord Bielsko-Biała – GI Ma-
lepszy Futsal Leszno 7:3 (2:1)
12 marca, Legia Futsal Warszawa – Re-

kord Bielsko-Biała 2:1 (0:0)
20 marca, Rekord Bielsko-Biała – Dre-
man Opole Komprachcice 5:7 (2:4)
tabela: 
1. Piast Gliwice (54 pkt.)
2. KS Constract Lubawa (50 pkt.)
3. Rekord Bielsko-Biała (49 pkt.)

Fortuna 1. Liga 
13 marca, Puszcza Niepołomice – Pod-
beskidzie Bielsko-Biała 4:2 (3:1)
20 marca, Podbeskidzie Bielsko-Biała – 
GKS Jastrzębie 0:0 (0:0)
 tabela: 
1. Miedź Legnica (54 pkt.)
2. Widzew Łódź (43 pkt.)

3.. Korona Kielce (41 pkt.)
9. Podbeskidzie B-B (35 pkt.)

2. Liga Mężczyzn PZKosz
12 marca, MKS II Dąbrowa Górnicza – 
Basket Hills Bielsko-Biała  66:78 (36:42)
16 marca, KS Cracovia Yabimo MG13 
Kraków – Basket Hills Bielsko-Biała 
89:74 (47:48)
19 marca, Basket Hills Bielsko-Biała – 
MKKS Rybnik 92:68 (47:32)
tabela:
1.BS Polonia Bytom (55 pkt.)
2.Basket Hills Bielsko-Biała (47 pkt.) 
3. AZS AWF Mickiewicz Romus Katowi-
ce (50 pkt.)                                            ps
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Po ubiegłorocznej, wymuszonej pandemią, letniej 
23. Zadymce Jazowej organizatorzy festiwalu – Stowa-
rzyszenie Sztuka Teatr – postanowili i w tym roku utrzy-
mać czerwcowy termin imprezy, jednak nawiązując do 
zadymkowej nazwy, pierwszy z festiwalowych koncer-
tów przygotowali jeszcze w zimie. I to prawdziwej – pu-
bliczność koncertu wchodziła do wnętrza Cavatina Hall 
po śniegu, który tego wieczora stworzył na zewnątrz 
bajkową scenerię.

Trębacz Piotr Damasiewicz, skrzypek Krzysztof 
Maciejowski, basista Robert Szewczuga i saksofonista 
Marcin Żupański – stanęli w czterech rogach – jeśli tak 
można rzec – sali koncertowej o zaokrąglonym kształ-
cie, by wykonać zaaranżowaną na nowo przez K. Ma-
ciejowskiego, mocno elektroniczną wersję zadymkowe-
go hymnu Na holi.

 – Chcieliśmy na początek zaprezentować pań-
stwu możliwości akustyczne tej wspaniałej sali i syste-
mu L-ISA, bo teraz będzie już całkowicie akustycznie – 

zapowiedział prezes Stowarzyszenia Sztuka Teatr Je-
rzy Batycki. O otwarcie festiwalu poprosił prezydenta 
Bielska-Białej  Jarosława Klimaszewskiego  i prezesa 
Lotos Terminale Tadeusza Szkudlarskiego. Prezydent 
Klimaszewski wręczył gwieździe tego wieczoru, wspa-
niałemu pianiście z USA Bradowi Mehldauowi nagrodę 
artystyczną Stowarzyszenia Sztuka Teatr – Anioła Jaz-
zowego – ufundowaną przez włodarza miasta.

Bielska Zadymka Jazzowa – Lotos  Jazz Festi-
wal od lat przyjaźni się z ukraińskim festiwalem Leopo-
lis Jazz Fast, dlatego nie sposób było w tym momen-
cie nie wspomnieć o udręczonym narodzie ukraińskim 
i  twórcach  festiwalu, którzy pozostali w  tym trudnym 
czasie na Ukrainie. Mówił o nich Jerzy Batycki, powi-
tał też obecnego w Cavatinie zaprzyjaźnionego ukraiń-
skiego scenografa teatralnego, któremu udało się przy-
jechać do Bielska-Białej (organizujący Zadymkę Ewa 
i Jerzy Batyccy są aktorami). Prezes Stowarzyszenia 
Sztuka Teatr poprosił także, żeby powracając na salę 

po przerwie publiczność zabrała kartki A-4 z wydruko-
waną flagą ukraińską i apelem dla Ukrainy. Tak też się 
stało – wszyscy widzowie wraz z orkiestrą, dyrygentem 
i solistą na stojąco zapozowali do zdjęcia, demonstru-
jąc poparcie dla narodu ukraińskiego.

Wyjątkowe miejsce – nowoczesna sala koncerto-
wa ze znakomitą akustyką, niezwykle utalentowany in-
strumentalista – uznawany za jednego z najwybitniej-
szych  improwizatorów współczesnych, wspaniała or-
kiestra filharmoników z Brna, charyzmatyczny dyrygent 
i wreszcie muzyka wybitnego barokowego kompozy-
tora Jana Sebastiana Bacha – to wszystko złożyło się 
na niezwykły koncert. Dobrze znana muzyka lipskiego 
kantora w fascynujących improwizacjach Brada Maehl-
daua zyskała nowy, bardzo intersujący wyraz. W dru-
giej części tego zadymkowego wieczoru usłyszeliśmy 
bardzo nastrojowy koncert na fortepian i orkiestrę sa-
mego Brada Maehldaua. Po kilku bisach artysta scho-
dził ze sceny przy owacjach na stojąco.                      wag

zadymka w cavatinie
Dźwiękami zaaranżowanego na nowo hymnu Bielskiej Zadymki Jazzowej – Lotos Jazz Festiwal, czyli piosenką Na holi, czterech muzyków 
rozstawionych w czterech częściach Cavatina Hall zainaugurowało 4 marca 24. edycję tego festiwalu. W pierwszym, prawdziwie zimowym 
koncercie Zadymki wystąpili znakomici muzycy – amerykański pianista Brad Mehldau oraz orkiestra Filharmonii z Brna pod dyrekcją Clarka 
Rundella.

21. Międzynarodowy Festiwal Muzyki 
Sakralnej  
4-7 kwietnia 2022 r.

• 4 kwietnia, godz. 18.00
kościół Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka, 
os. Karpackie, ul. Giewont 2
Koncert inauguracyjny festiwalu
wykonawcy:
Natalia Kawałek-Plewniak – sopran
Rafał Tomkiewicz – kontratenor
Yaroslav Shemet – dyrygent
Bielska Orkiestra Kameralna
w programie:
Arcangelo Corelli: Concerto Grosso D-dur, op. 6, nr 4
Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater 

• 5 kwietnia, godz. 18.00
kościół ewangelicko-augsburski Jana Chrzciciela 
w Starym Bielsku, ul. Jana Sobieskiego 110
Koncert pasyjny
Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata  
Silesia i jego soliści
Paweł Gusnar – saksofon
Daniel Strządała – organy
Michał Koziński – wiolonczela
Anna Szostak – dyrygent
w programie:
Gregorio Allegri: Miserere, opracowanie kadencji 
Stanisław Krupowicz
John Tavener: Svyati na chór mieszany i wioloncze-
lę solo
Samuel Barber: Agnus Dei
James Whitbourn: Requiem canticorum na chór  
mieszany, saksofon sopranowy i organy

• 6 kwietnia, godz. 18.00, Sala Ceremonii przy 
cmentarzu żydowskim, ul. Cieszyńska 92
Koncert muzyki klezmerskiej
zespół Neoklez 

• 7 kwietnia, godz. 18.00
Bielskie Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej,  
ul. Juliusza Słowackiego 27
Koncert muzyki gospel
Brian Fentress – dyrygent i solista
Bielski Chór Gospel 

sacrum in musica 

fot. Maciej Kanik


