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w numerze:
Życzyli sobie
pokoju
– str. 3

Darczyńca –
czyńmy dobro
razem

Rewitalizacja
Błoni
O tym, jak będzie wyglądał w niedalekiej
przyszłości jeden z najbardziej
popularnych terenów rekreacyjnych
w Bielsku-Białej, rozmawiano
27 kwietnia w Ratuszu. Mowa oczywiście
o Błoniach. Miejsce to lada moment
czeka rewitalizacja. Właśnie poznaliśmy
jej założenia projektowe i wizualizacje.
Teren czeka generalna modernizacja, podział na
strefy, pojawi się nowa infrastruktura sportowa, rekreacyjna i gastronomiczna. Powstanie atrakcyjne miejsce
zabaw dla najmłodszych.
– Od kilku lat wielu mieszkańców naszego miasta
apelowało o to, aby ten teren zrewitalizować i uwspółcześnić jego wygląd. Mimo wielkiego sentymentu,
z upływem czasu Błonia się zdegradowały – mówił prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. – Dziś
mogę przekazać, że decyzje zostały podjęte i jesienią
chcielibyśmy rozpocząć prace w tym rejonie, tak żeby
w przyszłym roku ukończyć to zadanie – zapowiedział.
ciąg dalszy na str. 7

– str. 6

Dostaliśmy
nagrodę
za szpital
– str. 7

Jedna z najlepszych gmin w Polsce
Bielsko-Biała wysoko w rankingu najlepszych
gmin w Polsce. Nasze miasto w kategorii
Miast na prawach powiatu w rankingu
Zrównoważonego Rozwoju Jednostek
Samorządu Terytorialnego 2021 zajęło
7. miejsce. Wręczenie wyróżnień odbyło
się 26 kwietnia w Sejmie. Dyplom odebrał
zastępca prezydenta miasta Przemysław
Kamiński.

uwaga:
nadciągają
Lettycja
i Charlotta
– str. 16

Zastępca prezydenta Bielska-Białej Przemysław Kamiński odbiera dyplom
z rąk przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej Tomasza Ławniczaka

Organizatorem rankingu jest Komisja Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej, a także Wydział
Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Fundacja
Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska.
Jednostki samorządu terytorialnego są oceniane
na podstawie 16 wskaźników Głównego Urzędu Statystycznego przez zespół pod kierownictwem prof. Eugeniusza Sobczaka z Politechniki Warszawskiej.
ciąg dalszy na str. 3
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kronika

żonkile ku pamięci

Namiot na siano

fot. Dorota i Patryk Słotwińscy, Beata Tarnawa

Piłka nożna
ponad wszystko

fot. Książnica Beskidzka

Pobiegną na Magurkę

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej pamiętali o 79. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Z żółtymi żonkilami odwiedzili bielski Ratusz
i złożyli kwiaty pod tablicą przypominającą o miejscu, w którym istniała synagoga. Powstanie w getcie warszawskim wybuchło dokładnie 19 kwietnia 1943 roku.
– Jak co roku, pomijając pandemiczną przerwę, jesteśmy na ulicach
miasta. Chcemy upamiętnić rocznicę powstania w getcie warszawskim.
Chcemy mówić o tym, co trudne, co bolesne w naszej historii i być może,
dzięki temu, zapobiegać takim sytuacjom w przyszłości – mówiła polonistka z Ogrodnika Anna Świstak. Uczniowie wzięli też udział w warsztatach
antydyskryminacyjnych i odwiedzili przedstawicieli Gminy Wyznaniowej
Żydowskiej, aby bliżej poznać zwyczaje i życie społeczności żydowskiej
w naszym mieście.
ek
O pomoc w zebraniu pieniędzy na ogrodzenie pastwisk i duży namiot
gospodarczy do przechowywania zapasów siana dla swoich podopiecznych – uratowanych koni – apeluje Klub Gaja, który jako organizacja
pożytku publicznego pomaga zwierzętom tylko dzięki hojności darczyńców. Link do zbiórki: https://www.ratujemyzwierzaki.pl/namiot-na-siano.
Klub Gaja uratował 60 koni, niektóre hodowane były na mięso i miały trafić do rzeźni. Nadal potrzebują pomocy. Wymagają szczególnej opieki i leczenia ze względu wiek, stan zdrowia, urazy fizyczne i psychiczne.
Klub doprowadził do ustanowienia w Polsce ustawy o ochronie zwierząt w 1997 roku, a wprowadzony w niej zapis potwierdza, że zwierzę nie
jest rzeczą. Dla upamiętnienia tego faktu ustanowiony został Dzień Praw
Zwierząt, który przypada 22 maja.
oprac. ek
Piłka nożna ponad wszystko to tytuł wykładu, który 21 kwietnia
w Książnicy Beskidzkiej wygłosił historyk i dziennikarz Jacek Kachel. Było
to kolejne spotkanie w ramach projektu pt. Dawniej niż wczoraj.
Piłka nożna zawitała do Bielska na początku XX wieku i ma za
sobą już 115 lat istnienia. W tym roku również mija 111 lat od otwarcia
pierwszego profesjonalnego stadionu w Bielsku, zwanego boiskiem
na Górce. Jacek Kachel opowiadał, że kiedy przed I wojną światową
w Bielsku piłkarze Bielitz-Bialaer Sport Verein grali mecz, całe miasto
przyjmowało barwy czarno-niebieskie. Dziennikarze z całej c.k. Austrii
z podziwem informowali, że na mecz przychodzi nawet 1200 osób,
a bielskich i bialskich kibiców podawali za wzór do naśladowania.
Organizatorem spotkania była Wspólnota Samorządowa BielskaBiałej. Współautorami projektu są również radni: Karol Markowski, Roman
Matyja, Maksymilian Pryga i Szczepan Wojtasik.
r
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Groniczek w Bielsku-Białej zaprasza 8 maja na 25. Ogólnopolski Górski Bieg Magurki. Biuro zawodów
czynne będzie w Szkole Podstawowej nr 26 w Straconce przy ul. Złoty
Potok 7 w godzinach 8.30-10.30, tam odbędą się zapisy i wydawanie numerów startowych.
Wszystkie grupy wiekowe wystartują o godzinie 11.00 z ulicy Pikowej
naprzeciwko Karczmy Straceńskiej. Przebiegną dystans 6,5-8,8 km. Meta zostanie ustawiona 100 m za Schroniskiem na Magurce przy obiekcie
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dekoracja zwycięzców i zakończenie imprezy odbędą się na mecie przy schronisku ok. godziny 13.
Zgłoszenia przyjmowane są na stronie https://www.bgtimesport.
pl/ będą też przyjmowane przed biegiem, w biurze zawodów. Informacji
udziela Romuald Szyra – tel. 513911140, szczegóły dotyczące biegu dostępne są także na stronie https://luksgroniczek.pl.
Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
oprac. JacK

Europa jest Kobietą
XI Regionalny Kongres Kobiet
Podbeskidzia zaprasza na spektakl Europa jest Kobietą. Wydarzenie odbędzie się w dniu Unii Europejskiej, 9 maja
o godzinie 19.00 w Teatrze Polskim.
W programie pokaz kolekcji Ethno by Beata Bojda, której inspiracją jest
kobiecość i wielokulturowość Europy
oraz koncert Artis Symphony Orchestra
pod batutą Jean-Claude’a Hauptmanna pt. Chaja & Edith – ukazujący historię dwóch ponadczasowych ikon Europy
i świata w odsłonach niezłomnej kobiecości i odwagi.
Dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany na rzecz pomocy
Ukrainie na konto zarejestrowanej przez
Kongres Kobiet Podbeskidzia zbiórki finansowej w ramach Stowarzyszenia Beskidzka Inicjatywa Lokalna.
r

Śpiewajcie gospel
Na 9. Wiosenne Warsztaty Gospel zapraszają Dom Kultury w Olszówce i Parafia Ewangelicko-Augsburska
w Białej.
W dniach 7-8 maja w godz. 8.3018.00 w auli Szkoły Podstawowej nr
10 warsztaty poprowadzi amerykański wokalista, dyrygent, kompozytor
i producent Brian Fentress. Ich podsumowaniem będzie koncert finałowy
8 maja o godz. 18.00 w Kościele ewangelicko-augsburskim w Białej. Patronat
nad koncertem objął prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.
Informacji udziela i zapisy na
warsztaty prowadzi Dom Kultury w Olszówce, tel. 33 8292584, e-mail: olszowka@mdk.bielsko.pl.
r

W sobotę 14 maja 2022 r.
Urząd Miejski w Bielsku-Białej będzie czynny
w godzinach od 7.30 do
15.30. Pracownicy Urzędu
Miejskiego odpracują wtedy
2 maja.
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miasto

Życzyli sobie pokoju
Kilkuset Ukraińców, którzy znaleźli w Bielsku-Białej schronienie przed
wojną, skorzystało z zaproszenia władz miasta i wzięło 24 kwietnia
udział we wspólnym śniadaniu z okazji prawosławnej Wielkanocy
w Parku Słowackiego. Były życzenia pokoju, tradycyjne potrawy,
ukraińska muzyka i śpiew – to wszystko, czego nie może zabraknąć
podczas świąt, nawet w trudnych czasach. Zebrani minutą ciszy
uczcili pamięć tych, którzy zginęli w obronie Ukrainy i Europy.
Śniadanie wielkanocne odbyło się w ogromnym namiocie ustawionym w parku. Na kilkudziesięciu stołach
przygotowanych na tysiąc osób znalazły
się – jajka, wędlina, pieczywo i żurek.
Goście ze wschodu przynieśli też swoje
potrawy. Wśród nich tradycyjną paskę,
czyli słodką bułkę drożdżową z rodzynkami oblewaną lukrem z cukierkami.
– Święta wielkanocne w obrządku
prawosławnym są bardzo podobne do
naszych świąt. Ukraińcy również święcą koszyki ze święconką w przeddzień
Wielkiej Nocy, tylko że wieczorem i robią to całą noc, aż do rana; natomiast
my w sobotę z reguły do południa. Takim
wyróżnikiem dla ich świąt jest właśnie
paska, czyli drożdżowa bułka – mówiła
przewodnicząca zarządu Towarzystwa
Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia
Grażyna Staniszewska.
Wielkanocne śniadanie zgromadziło kilkaset osób. Były wzruszające
powitania, uściski i życzenia, przede
wszystkim pokoju i powrotu do ojczyzny.
Lena i Kateryna z Dniepru, które kilka
dni temu znalazły wraz z dziećmi schronienie w prywatnych domach w Bielsku-Białej i Jaworzu, mówią, że otrzymały
tu dużo dobra.
– Dziękujemy za nie, dziękujemy za to wspaniałe przyjęcie – mówiły.
– My też tak, jak wy, na święta malujemy jajka, zbieramy się za dużym stołem
razem z naszymi dziećmi. Jest nas dużo
i wesoło. Idziemy do cerkwi ze święconką, z jajkami, kiełbasą, swoim chlebem,
a później w domu jest śniadanie wielkanocne – wspominały święta w swoim
kraju, nie kryjąc wzruszenia.
24 kwietnia minęły dokładnie dwa
miesiące od rozpoczęcia wojny w całej
Ukrainie.
– Od rozpoczęcia pełnej wojny –
tłumaczyła Grażyna Staniszewska. – Bo
wojna w Ukrainie w ogóle trwa od 2014
roku. Ogromnie się cieszę, że możemy
się spotkać, złożyć życzenia w tę niedzielę wielkanocną według obrządku
juliańskiego. I chcemy życzyć przede
wszystkim pokoju, powrotu jak najszybciej do swoich domów, do mieszkań, że-

by dla Ukraińców też zaświeciło słońce,
z powrotem – dodała z nadzieją.
Życzenia zebranym gościom złożył
również prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.
– Mamy nadzieję, że chwile, które
spędzimy razem w tej trudnej dla was sytuacji, trudnej na całym świecie, przyniosą wam chociaż trochę ukojenia. Chcę
też wyrazić wielką radość i wdzięczność mieszkańcom Bielska-Białej, którzy okazali swoje wielkie serca i przyjęli
naszych przyjaciół ze wschodu. My – jako samorząd, jako rząd – tylko się do tego dokładamy, abyście czuli się u nas
dobrze. Myślę, że po tym czasie przekonaliście się już, że możecie na nas
liczyć. I tak będzie nadal. Trzeba być
człowiekiem w każdych czasach. Myślę, że i wy, i my temu wyzwaniu podołaliśmy. Wypada podziękować wam,
waszym ojcom, braciom, mężom, którzy
walczą też za nas, bo to jest już oczywiste, że jeżeli bohaterstwo Ukraińców
dalej będzie tak wielkie, to ochronią Europę. Na to liczymy, ale też na to, że ta
wojna jak najszybciej się zakończy, że
przestaną ginąć ludzie, przestaną trwać
masakry. Mamy nadzieję, że dzisiaj wlejemy trochę radości, optymizmu i nadziei
w wasze serca. Przekażcie najlepsze
życzenia waszym znajomym, rodzinom,
których tutaj nie ma, a mieszkają w naszym mieście – mówił prezydent.
Później odbyła się tradycyjna ukraińska zabawa na to, czyje jajko jest mocniejsze. Na scenie zmagania z Grażyną
Staniszewską wygrał włodarz Bielska-Białej.
– Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Z tego miejsca
pragnę podziękować panu prezydentowi
za tę gościnę, którą państwo okazujecie
Ukraińcom i życzyć wszystkim dobrych
świąt – mówił koordynator prawosławnego punktu duszpasterskiego w Bielsku-Białej Aleksander Kornijczuk.
Śniadaniu towarzyszyła część artystyczna. Sami Ukraińcy prezentowali
na scenie pieśni związane z Wielkanocą
i inne, popularne ze swojego kraju.
Emilia Klejmont

Prezydent Miasta Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski i przewodnicząca
zarządu Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia Grażyna
Staniszewska podczas tradycyjnej ukraińskiej zabawy wielkanocnej w to,
czyje jajko jest mocniejsze

Występy artystyczne Ukraińców
JEDNA Z NAJLEPSZYCH GMIN
W POLSCE
– dokończenie ze str. 1
Wskaźniki te obejmują trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny i ochrony środowiska. Są wśród
nich wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, odsetek wydatków
na projekty inwestycyjne i dochodów
własnych w dochodach budżetu oraz
liczba osób pracujących, bezrobotnych, podmiotów gospodarczych na
1.000 mieszkańców czy saldo migracji, a także odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów, kanalizacji
i z oczyszczalni ścieków.
Ranking uwzględnia wszystkie
polskie miasta i gminy. Materiałem źródłowym są niezależne dane Główne-

go Urzędu Statystycznego, dzięki czemu wyniki rankingu odzwierciedlają,
w sposób wiarygodny i przekrojowy,
rozwój polskich jednostek samorządu lokalnego i wskazują liderów w podziale na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie oraz miasta na prawach
powiatu.
Najlepszą gminą w Polsce 2021
w kategorii miast na prawach powiatu
zostało Świnoujście, Bielsko-Biała jest
na siódmym miejscu w rankingu. Warto zaznaczyć jednak, że nasze miasto
uplasowało się w zestawieniu wyżej
niż np. Wrocław, Kraków czy Sopot.
I osiągnęło najwyższą pozycję na tle
poprzednich lat. W 2003 roku byliśmy bowiem na dziesiątym miejscu,
a w 2019 roku na dziewiątym.
ek
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rada miejska

Stanisław Perucki zasłużonym dla miasta
21 kwietnia na sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej radni podjęli uchwałę w sprawie
nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej Stanisławowi Peruckiemu – bielskiemu
adwokatowi wykonującemu swój zawód od
50 lat, członkowi samorządu adwokackiego
nieprzerwanie od 36 lat, wybitnemu
dziekanowi Okręgowej Rady Adwokackiej
w Bielsku-Białej przez 6 kadencji,
odznaczonemu odznaką Adwokatura
Zasłużonym i Brązowym Krzyżem Zasługi.
W oficjalnym życiorysie dołączonym do wniosku
o nadanie tytułu Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej
Stanisławowi Peruckiemu czytamy:
Stanisław Perucki od dziecka jest mieszkańcem
naszego miasta. Po ukończeniu studiów prawniczych
we Wrocławiu w 1966 r. rozpoczął aplikację sądową
w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach. Egzamin sędziowski zdał w 1968 r. i przez krótki okres pracował
jako asesor sądowy w Sądzie Powiatowym w Bielsku-Białej. W 1969 r. wpisany został na listę aplikantów adwokackich Wojewódzkiej Izby Adwokackiej w Katowicach i aplikował w Zespole Adwokackim nr 1 w Bielsku-Białej u adwokata dr Filipa Rosengartena i w Zespole
Adwokackim nr 2 w Bielsku-Białej u adwokata dr Władysława Byrdego. W 1972 r. zdał egzamin adwokacki
i od tego czasu do chwili obecnej wykonuje zawód adwokata, najpierw w Zespole Adwokackim nr 2 w Bielsku-Białej, a od 1990 r. w kancelarii indywidualnej. Na
mocy uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia

14.06.1975 r. w sprawie dostosowania struktury samorządowej adwokatury do nowego podziału administracyjnego kraju, zatwierdzonej decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 26.06.1975 r., powstała Izba Adwokacka
w Bielsku-Białej. Od początku jej powstania członkiem
nowej Izby był adwokat Stanisław Perucki. Od 1986
r. zaangażował się w działalność samorządową, pełniąc funkcję skarbnika, wicedziekana i przez 6 kadencji w latach 1992-1998, 2001-2007, 2013-2021 piastując stanowisko dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej
w Bielsku-Białej. Pełniąc obowiązki dziekana był jednocześnie członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej, repre-

Zakres pomocy dla uchodźców
Uchwałę w sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy przez miasto
Bielsko-Biała w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa podjęła 21 kwietnia
Rada Miejska Bielska-Białej.

zentując podbeskidzką adwokaturę na forum ogólnopolskim. Adwokat Stanisław Perucki przez niemal całe
swoje życie był związany z Miastem Bielskiem-Białą.
Dbał o wizerunek Miasta podkreślając na każdym kroku
swój związek z nim. W naczelnych organach samorządu adwokackiego Miasta Bielsko-Biała kojarzone było
z osobą Stanisława Peruckiego i to w najlepszym tego
słowa znaczeniu. Z kolei lokalny samorząd adwokacki
w uznaniu zasług Stanisława Peruckiego zadedykował
mu film dokumentalny, będący Jego swoistym curriculum vitae, zatytułowany Dziekan.
JacK
Władze Bielska-Białej i bielszczanie od początku
tragicznych wydarzeń w Ukrainie włączyli się w pomoc
obywatelom tego państwa, którzy opuścili swój kraj
w związku z działaniami wojennymi wywołanymi aktem
agresji Federacji Rosyjskiej przeciw ich ojczyźnie. Nadszedł czas, aby ująć tę pomoc w ramy prawa lokalnego.
W uchwale zapisano, że od 24 lutego 2022 r.
Miasto Bielsko-Biała (w tym jego jednostki organizacyjne), w ramach zaplanowanych w budżecie środków
oraz z uwzględnieniem dostępnej infrastruktury i zasobów technicznych, a także możliwości kadrowych,
udziela pomocy obywatelom Ukrainy polegającej na:
1) zakwaterowaniu;
2) całodziennym wyżywieniu;
3) dostarczeniu środków czystości oraz środków
higieny osobistej;
4) przekazaniu niezbędnej odzieży, bielizny osobistej, obuwia;
5) dostarczeniu niezbędnych leków, środków medycznych i drobnego sprzętu medycznego;
6) udzieleniu doradztwa oraz wsparcia organizacyjnego, rzeczowego i finansowego w dostępie do
usług publicznych, społecznych i oświatowych;
7) udzieleniu niezbędnej pomocy psychologicznej;
8) udzieleniu pomocy organizacyjnej w dostępie
do rynku pracy, w tym pomocy w zakresie nauki języka
polskiego.
JacK
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Zebrała się Młodzieżowa Rada Miasta
25 kwietnia odbyła się pierwsza
sesja Młodzieżowej Rady Miasta
Bielska-Białej, podczas której
młodzi radni złożyli ślubowanie
i wybrali swoje władze.
Pierwszą sesję zgodnie z prawem
zwołała i prowadziła przewodnicząca Rady Miejskiej Bielska-Białej Dorota Piegzik-Izydorczyk. To ona wspólnie
z prezydentem miasta Jarosławem Klimaszewskim wręczyła młodym radnym
zaświadczenia o wyborze do Młodzieżowej Rady Miasta.
– Ślubuję uroczyście pracować dla
dobra i pomyślności młodzieży kształcącej się w Bielsku-Białej, działać zawsze zgodnie z prawem oraz interesami
młodzieży – godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się
o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla
wykonywania zadań Młodzieżowej Rady – tej treści ślubowanie złożyła młodzież wybrana do Młodzieżowej Rady
Miasta.
– Spośród 40 szkół ponadpodstawowych publicznych i niepublicznych
28 zgłosiło swoich przedstawicieli do
Młodzieżowej Rady na kadencję 20222023, zaś rada będzie liczyła 52 członków. Członkowie rozpoczynającej swoja kadencję MRM będą pracować na
podstawie zmienionego statutu, który
wprowadził m.in. dwuletnią kadencję rady. Ponadto liczba przedstawicieli z danej szkoły uwarunkowana jest od liczby
uczniów danej szkoły, ale tylko tych będących mieszkańcami miasta Bielska-Białej – poinformowała przewodniczą-

ca Rady Miejskiej Bielska-Białej Dorota
Piegzik-Izydorczyk.
Przewodnicząca RM pogratulowała młodym radnym wyboru i zaprosiła
ich do współpracy z bielskim samorządem, podkreślając, że jej drzwi stoją dla
nich otworem.
Prezydent Jarosław Klimaszewski
powiedział do młodych ludzi, że demokracja idzie w parze z wolnością oraz
prosił ich, żeby zawsze szanowali poglądy innych ludzi i byli zdolni do wypracowania kompromisu.
O randze Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej najlepiej świadczy
fakt, że w jej pierwszej sesji uczestniczyli również – sekretarz miasta Igor Kliś,
dyrektor Biura Rady Miejskiej Danuta
Brejdak wraz ze swoim zastępcą Januszem Kapsem, naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Ewa Szymanek-Płaska,
naczelnik Wydziału Kultury i Promocji
Przemysław Smyczek oraz pełnomoc-

dary z wolfsburga

nik prezydenta miasta ds. ludzi młodych
Paulina Żmijowska.
Zanim wybrano władze nowej Młodzieżowej Rady Miasta nastąpiło przedstawienie przez prezydium poprzedniej rady raportu zamknięcia z kadencji
2020-2021 Młodzieżowej Rady Miasta
Bielska-Białej, czego dokonał Tymoteusz Dadok, wiceprzewodniczący MRM.
Młodzieżowa Rada Miasta kadencji 2020-2021 działała w okresie pandemii Covid-19, co w znacznym stopniu
opóźniło zwołanie I sesji, a tym samym
przyczyniło się do ograniczonej czasowo pracy delegatów. Dlatego w okresie sprawozdawczym odbyły się tylko
dwie sesje MRM, na których podjęto
sześć uchwał. Sesje odbyły się 6 września 2021 r. i 11 października 2021 r. Ze
względu na brak wymaganego kworum
nie odbyła się sesja zwołana 22 czerwca 2021 r. Cztery podjęte uchwały dotyczyły wyboru członków prezydium ra-

dy – przewodniczącym został Arkadiusz
Rojczyk, wiceprzewodniczącymi – Wiktoria Trojanowska i Tymoteusz Dadok,
a sekretarzem Zbigniew Flis-Flisiński.
Powołano również doraźną komisję Młodzieżowej Rady Miasta ds. przygotowania propozycji zmian do Statutu Młodzieżowej Rady Miasta. MRM wyraziła też
opinię na temat projektu statutu.
Przedstawiciele prezydium Młodzieżowej Rady Miasta aktywnie uczestniczyli w posiedzeniach komisji RadyMiejskiej Bielska-Białej i w sesji RM 21
października 2021 r., na której podjęto
uchwałę zmieniającą Uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej i nadania jej statutu.
Młodzieżowa Rada Miasta dysponowała także swoim budżetem – z budżetu miasta – dla realizacji celów statutowych. Coroczny budżet MRM wynosi
5.000 złotych. Ze względu na ograniczony czas funkcjonowania poprzedniej kadencji rady wydatkowano 140 zł. Środki
te zostały przeznaczone na wykonanie
pieczątek dla członków prezydium rady.
Najważniejszą uchwałą pierwszej
sesji nowej Młodzieżowej Rady Miasta
było powołanie prezydium w składzie:
Tymoteusz Dadok – przewodniczący
MRM (III Liceum Ogólnokształcące im.
Stefana Żeromskiego), Julia Cholewa –
wiceprzewodnicząca (IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej), Jakub Kamiński – wiceprzewodniczący (Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Edu-Sport)
oraz Kamila Tomaszczyk – sekretarz (IV
Liceum Ogólnokształcące im. Komisji
Edukacji Narodowej).
JacK

Kolejny transport darów dla uchodźców z Ukrainy dotarł 20 kwietnia do Bielska-Białej z Wolfsburga, naszego partnerskiego miasta. To już kolejna taka inicjatywa
przyjaciół z Niemiec.
Pod koniec marca tamtejsza społeczność wysłała do nas ciężarówkę i trzy vany wypełnione
darami dla Ukraińców szukających w naszym mieście schronienia przed wojną.
Tym razem w ciężarówce z Wolfsburga przyjechało do Bielska-Białej trochę żywności, chemii – pampersy, szczoteczki i pasta do zębów, materace i odzież.
Jak powiedział koordynator punktu z darami w byłym Tesco Krzysztof Gałuszka, transport od
razu został rozpakowany i wystawiony potrzebującym.
– Nadal będziemy zabiegać u naszych miast partnerskich o wsparcie. Zabiegamy też o pomoc
od podmiotów gospodarczych, zaprzyjaźnionych firm i osób, którym na sercu leży pomoc i dobro
uchodźców. Chodzi o to, aby wsparli nas w szczególności żywnością z długim terminem przydatności, chemią – pampersami, żelami do mycia, mydłami, szczoteczkami do zębów, a nawet tak prozaiczną rzeczą jak grzebienie – mówił.
Również 20 kwietnia z punktu w Tesco w Bielsku-Białej wyjechał transport do Lublińca, do
składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, skąd dary pojadą bezpośrednio do ogarniętej
wojną Ukrainy. W ciężarówce było 20 palet męskich i damskich butów trekkingowych i paleta mleka
w proszku dla dzieci od 6. miesiąca życia.
ek
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Darczyńca – czyńmy dobro razem
Wielu z nas ma w domu nieużywany sprzęt RTV i AGD, meble, zabawki, ubrania czy książki. Od dziś możemy te przedmioty przekazać
potrzebującym i mieć pewność, że za pośrednictwem jednostek miejskich do nich trafią. Zapewnia to aplikacja bielskiej firmy IT Infonet Projekt
SA o nazwie Darczyńca, która 20 kwietnia została zaprezentowana w Ratuszu. Od dziś, zupełnie bezpłatnie, mogą z niej korzystać wszyscy
zainteresowani.

Darczyńca to nowatorski projekt społeczny. Bielsko-Biała jako pierwsze miasto w Polsce oddało w ręce
mieszkańców aplikację wspierającą działania prospołeczne i ułatwiającą zbiórki rzeczowe. System ma służyć wszystkim mieszkańcom gotowym nieść pomoc.
Projekt został objęty patronatem honorowym prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego.
– W obecnym czasie ta aplikacja jest – można powiedzieć – jak znalazł. Prace nad nią, przy udziale miasta, odbywały się od zeszłego roku, ale ze względu na
to, że teraz jest tak potrzebna, przyspieszyliśmy decyzję o jej wdrożeniu. To miała być aplikacja na czasy pokoju – bielszczanie i Polacy w ogóle są zawsze chętni
do tego, aby pomagać innym, a to jest główny cel tej
aplikacji. Dziś startujemy z aplikacją Darczyńca, która
ma – w sposób systemowy, przyjazny, nowoczesny, jak
najłatwiejszy w obsłudze – wspomóc tych, którzy chcą
pomóc, ale przede wszystkim dotrzeć do tych, którzy
tej pomocy potrzebują – mówił prezydent Jarosław Klimaszewski. – To taki efektywny łącznik, aby pomoc
miała systemowy walor. Ważne jest jej uporządkowanie, bo jak widzimy – jeśli chodzi o pomoc uchodźcom
z Ukrainy – wchodzimy w ten moment, gdy systemowe
rozwiązania są bardzo potrzebne. Wygląda na to, że
będzie to działanie długofalowe – dodał.
Prezes firmy Infonet Projekt SA Piotr Fabiański
podkreślał, że udział w aplikacji Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej daje darczyńcom
gwarancję, że oferowane przez nich przedmioty trafią do tych, którzy ich rzeczywiście potrzebują, bo są
w trudnej sytuacji. Ważnym aspektem będzie też pomoc uchodźcom.
– Półtora roku temu, kiedy przyszedłem do pana
prezydenta, nie przewidzieliśmy, że sytuacja z naszymi
sąsiadami na wschodzie będzie taka, jak ma miejsce
w tej chwili. Dlatego przyspieszyliśmy prace nad projektem, aby pomóc miastu w zarządzaniu, było nie było,
kryzysem. Chcemy współpracować z miastem, w którym prowadzimy interesy, jesteśmy związani z nim jako
mieszkańcy, jako przedstawiciele naszej firmy. Cieszymy się, że możemy wystartować z państwem – mówił
prezes P. Fabiański.
Aplikacja Darczyńca to platforma komunikacyjna darczyńców z naszego regionu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, a docelowo – z osobami potrzebującymi. Znajdziemy w niej po-

Adam Ruśniak, Przemysław Kamiński, Magdalena Idzik-Fabiańska, Piotr Fabiański i Jarosław Klimaszewski
dział na kategorie: sprzęt RTV i AGD, meble, zabawki,
odzież czy książki.
Samą aplikację można pobrać zupełnie bezpłatnie. Bezpłatne jest również dodawanie ogłoszeń. Darczyńca jest stworzony dla telefonów z systemem Android i IOS. W aplikacji mamy możliwość dodawania
zdjęć oferowanych przedmiotów i ich opisów. Pracownicy pomocy społecznej, do których trafią ogłoszenia,
dodatkowo mogą zgłaszać potrzeby i komunikować się
z osobą je wystawiającą za pomocą chata.
Aby zostać darczyńcą, należy zarejestrować się
w pobranej na telefon aplikacji. Wszystko zaczyna się
od podania kodu pocztowego, z racji tego, że Darczyńca ma wymiar ogólnopolski. Podanie kodu skoreluje
użytkownika z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej. Po tym kroku, potencjalny darczyńca zostanie poproszony o podanie najprostszych
danych wymaganych do zarejestrowania konta, czyli
adresu e-mail i hasła. Opcjonalnie można podać również imię, nazwisko czy numer telefonu. Należy zaakceptować regulamin i zapoznać się z polityką prywatności. Potem otrzymamy wiadomość na adres e-mail
o aktywacji konta i przy ponownym uruchomieniu aplikacji możemy zalogować się do Darczyńcy wcześniej
zdefiniowanymi uprawnieniami. Po zalogowaniu możemy dodać nowe ogłoszenie lub przejrzeć już przez nas
zamieszczone, ewentualnie sprawdzić potrzeby, które
MOPS do aplikacji wprowadził.
– Dla darczyńcy, który nie zawsze musi mieć wiedzę informatyczną taką samą jak my – reprezentanci
firmy IT – ta aplikacja ma być intuicyjna – obsługa, dodanie ogłoszenia czy sama jej dostępność. Położyli-

śmy duży nacisk na to, żeby była prosta i łatwa w obsłudze, żeby dodawanie ogłoszeń było szybkie i proste – mówił Szymon Dudek z firmy Infonet Projekt SA.
Firma udostępniła Darczyńcę do użytku miastu
zupełnie za darmo.
– Mamy w planach rozwijanie aplikacji. Doskonale wiemy, że seniorzy w miastach często mają problem
z tym, żeby wyjść na zewnątrz, zrobić zakupy, znaleźć
kogoś do wyprowadzenia pieska. Bywa też, że dzieci potrzebują korepetycji i nie wiedzą, jak je znaleźć.
Chcielibyśmy, aby była to platforma łącząca tych, którzy chcą pomóc, dysponują czasem czy wiedzą, chcą
zrobić zakupy seniorowi, z tymi, którzy tej pomocy potrzebują – zapowiedziała na koniec dyrektor wykonawcza Infonet Projekt SA Magdalena Idzik-Fabiańska.
Emilia Klejmont
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Dostaliśmy nagrodę
za szpital
Rozbudowa szpitala onkologicznego w Bielsku- Białej została jedną
z 10 najlepszych inwestycji komunalnych w Polsce. 26 kwietnia
w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach podczas
Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbyło się wręczenie
nagród w konkursie Top Inwestycje Komunalne. Nagrodę za
rozbudowę Beskidzkiego Centrum Onkologii- Szpitala Miejskiego
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej odebrał prezydent Jarosław
Klimaszewski.

Prezydent Jarosław Klimaszewski z nagrodą za rozbudowę BCO-SM

Konkurs Top Inwestycje Komunalne zrodził się z inicjatywy serwisu Portalsamorzadowy.pl i Grupy PTWP, jego celem jest niezmiennie docenienie tych, którzy
osiągnęli inwestycyjny sukces dzięki odważnym, prorozwojowym decyzjom.
W tym roku, w XI edycji konkursu Top Inwestycje Komunalne, nagrodzonych
zostało 10 inwestycji z takich miast, jak: Bielsko-Biała, Olsztyn, Ustka, Łódź, Będzin,
Leszno, Krosno, Bydgoszcz, Podkowa Leśna, Lublin.
– Nie może być rozwoju samorządu bez inwestycji komunalnych. To wyznacznik rozwoju, ale też wyznacznik tego, jak samorząd radzi sobie z problemami
finansowanymi i zaspokajaniem potrzeb mieszkańców. Środki unijne były dużym zastrzykiem dla inwestycji w całym kraju i mam nadzieję, że dalej tak będzie, oraz że
samorządy będą także równie chętnie korzystać z programów rządowych – podkreślił minister Michał Cieślak, odpowiedzialny w Radzie Ministrów za rozwój samorządu terytorialnego.
Ze zgłoszeń nadesłanych przez samorządy z całej Polski wybrano 25 nominowanych inwestycji, a sporód nich nagrodzono dziesięć najbardziej prorozwojowych.
Warto przypomnieć, że zakończona w ubiegłym roku rozbudowa Beskidzkiego
Centrum Onkologii-Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej nagrodzona w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2022 została zrealizowana za 127,7 mln zł
z udziałem dofinansowania ze środków unijnych w kwocie 69,4 mln zł.

Nowo wybudowany pawilon
jest miejscem kompleksowej diagnostyki i leczenia głównie pacjentów
onkologicznych. Stanowi uzupełnienie zabudowy BCO-SM przy ul.
Wyzwolenia 18. Nowoczesny obiekt
stał się sercem szpitala. Jego powierzchnia użytkowa wynosi 4.600
m2 i obejmuje: izbę przyjęć z rejestracją i pomieszczeniami towarzyszącymi, oddziały łóżkowe z salami
dwu- i trzyosobowymi oraz izolatkami, blok operacyjny z czterema salami operacyjnymi, salę wybudzeń, zakład medycyny nuklearnej, sterylizatornię, pracownię rezonansu magnetycznego. To również zakład diagnostyki obrazowej wraz z: pracownią
RTG, dwiema pracowniami tomografii komputerowej, pracownią mammografii, pracownią biopsji stereotaktycznej i pracowniami USG. Pawilon jest skomunikowany
z innymi obiektami szpitala, jest wolny od barier dla osób niepełnosprawnych, a zastosowane nowoczesne rozwiązania technologiczne są w pełni przyjazne dla środowiska naturalnego.
JacK

REWITALIZACJA BŁONI
– dokończenie ze str. 1
Jak zaznaczył prezydent J. Klimaszewski, rewitalizacja Błoni nie obejdzie się bez wyłączenia dużej części tego terenu z użytkowania.
– Mieszkańcy, którzy tłumnie spędzają tam czas,
będą musieli zdać sobie z tego sprawę. Będziemy się
starali nie zahaczyć z remontem o czas wakacyjny, tylko zacząć jesienią i zakończyć do majówki, ale jeszcze
szukamy finansowania, aplikujemy o środki z funduszy
europejskich, przynajmniej na część tej infrastruktury,
i może być różnie – tłumaczył prezydent. – Myślę jednak, że to początek doprowadzenia Błoni do wysokiego
poziomu i ekologicznego, i edukacyjnego, i rekreacyjnego z podziałem na wiele stref tematycznych, z częścią, która mogłaby funkcjonować nie tylko w sezonie
letnim, ale też całorocznie – dodał.
Teren inwestycji został przez projektantów podzielony na strefy: sportu, sceny, rekreacji, placów zabaw dla dzieci, piaskownic, parku naukowców, centrum, gastro i fitness.
Różne funkcje stref będą podkreślały różne nawierzchnie: asfalt na głównych ciągach pieszych,
kostka brukowa dla wygody w obszarze gastronomii
oraz centrum, nawierzchnia przepuszczalna terravay
na ścieżkach w obrębie placów zabaw czy naturalne

przedepty w pobliżu drzew. Pojawią się też nowe nasadzenia nawiązujące do charakteru miejsca i oświetlenie.
– Podział na strefy bierze pod uwagę wiek użytkowników i aktywność, jaka będzie tam uprawiana. Będzie strefa dla dzieci, strefa dla dorosłych z huśtawkami ogrodowymi, boisko w strefie sportu, scena w strefie
artystycznej, ujednolicona gastronomia – mówił zastępca prezydenta miasta Piotr Kucia.
Koszt całej inwestycji szacowany jest na około
8 milionów złotych.
Dyrektor Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sebastian Wyszyński, który zarządza terenem
Błoni, podkreślał, że to miejsce, które idealnie wpisuje
się w charakter miasta.
– To wspaniałe miejsce jeśli chodzi o rozpoczęcie
ścieżek rowerowych, o przeprowadzenie startu czy mety różnego rodzaju zawodów sportowych – zauważył.
– Za projekt rewitalizacji odpowiedzialna jest architekt,
która jest rodowitą bielszczanką. Czuje ten teren, zna
go, wie, czego mieszkańcy potrzebują – dodał.
W strefie sportu w miejsce betonowego boiska
powstanie boisko wielofunkcyjne z powierzchnią poliuretanową, tak aby było bezpiecznie. Będzie to boisko
do koszykówki, piłki nożnej, ręcznej czy siatkówki. Wokół boiska będą albo trybuny, albo ławki kaskadowe. Na
zmodernizowanej scenie po drugiej stronie od boiska

mogłyby odbywać się dekoracje zawodników czy minikoncerty.
Strefa rekreacji będzie zawierała miejsca do wypoczynku. Strefy placów zabaw i piaskownic przeznaczone będą dla najmłodszych. Powstanie też park
naukowców z teleskopem na wieży do obserwacji,
również przeznaczony dla dzieci. Zamysł jest taki, aby
w parku ukryć różne przedmioty, których najmłodsi mogliby szukać. Jest też pomysł na tabliczki edukacyjne.
W centrum Błoni będzie teren zielony – miejsce na odpoczynek z możliwością złapania oddechu na trawie,
wśród drzew. W strefie gastronomicznej wybudowany
zostanie pawilon, który jest jeszcze na etapie planowania. W strefie fitness staną zewnętrzne siłownie – przyrządy do ćwiczeń.
Dokumentację projektową rewitalizacji Błoni kończy właśnie przygotowywać jedna z krakowskich firm.
Etap dotyczący infrastruktury, która nie wymaga pozwolenia na budowę, jest już praktycznie gotowy. Drugi
etap to część, która wymaga pozwolenia na budowę,
jak np. pawilon gastronomiczny czy dodatkowe oświetlenie. Tu Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji
czeka jeszcze na dokumentację.
Emilia Klejmont
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Ks. Piotr Sztwiertnia, ks. Jerzy Below i Korneliusz Glajcar

W pierwszym rzędzie m.in. bp Jerzy Samiec i bp Adrian Korczago

Augustana gotowa na przyszłość
Jubileusz Ośrodka Wydawniczego Augustana, działającego od 30 lat na Bielskim Syjonie, świętowano uroczyście 12 kwietnia w kościele
Zbawiciela przy placu Marcina Lutra – dwa kroki od Augustany.
Ośrodkowi życzono błogosławieństwa Bożego, nadążania za czasem
i technologią, wiernych i zainteresowanych czytelników.
W kwietniu 1992 roku mało kto
wiedział, jak ważny stanie się ten projekt dla Kościoła, a także dla naszego
miasta – napisał w liście gratulacyjnym
z okazji 30-lecia Augustany prezydent
Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.
– Dużo rzeczy wielkich przeprowadziliśmy przez te lata. Wykorzystaliśmy
to miejsce i nowe czasy – ocenił minione
30-lecie dyrektor wydawnictwa Augustany ks. Jerzy Below.
– Czuję dumę, że zrealizowaliśmy
ważne zadania – wtórował mu dyrektor
Drukarni Augustana Korneliusz Glajcar.
– Szkoda, że nie wszystkie, ale niedosyt
mobilizuje.
Marzenie i misja
Augustana, którą tworzą wydawnictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce oraz drukarnia, powstała z potrzeby i z marzenia. Potrzeby – bo
w latach schyłkowego PRL-u możliwości wydawnicze kościoła były bardzo
mizerne, nieustannie brakowało papieru, a trzy publikacje rocznie stanowiły
próg nie do pokonania. I marzenia, które sformułował wówczas bp Jan Szarek,
a w Bielsku-Białej odważnie je podjęto
– by stworzyć ośrodek, który sobie z tymi trudnościami poradzi i zaspokoi głód
ewangelickiej literatury.
Budowę na Syjonie rozpoczęto
w 1987 roku. Gotowy budynek poświęcono w czerwcu 1991 roku, ośrodek zaczął pracę 15 kwietnia roku 1992. Na-

zwę wzięto od augsburskiego wyznania
wiary – w skrócie Confessio Augustana.
Misją Augustany było – i jest – tę wiarę
zwiastować.
Realizując swoją misję, ośrodek
wydaje i drukuje książki i czasopisma –
z liczącym sobie już 160 lat najważniejszym pismem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, czyli Zwiastunem Ewangelickim na czele; prowadzi
ważne dla codziennego życia kościoła
projekty religijne i edukacyjne (m.in. program nauczania religii, projekt Biblia na
co dzień, ogólnopolski konkurs znajomości Biblii Sola Scriptura itp.). W ośrodku
znajduje się siedziba diecezji cieszyńskiej, odbywają się tu synody kościelne i diecezjalne, ale także wydarzenia
o charakterze kulturalnym – sesje historyczne, koncerty, wystawy.
Z usług Augustany korzystają liczni klienci zewnętrzni, w tym Urząd Miejski w Bielsku-Białej – drukarnia ośrodka wielokrotnie wygrywała przetargi
na druk Magazynu Samorządowego
W BIELSKU-BIAŁEJ i Pełnej Kultury;
ceniliśmy tę współpracę bardzo wysoko.
Jubileusz
Uroczystość w kościele Zbawiciela rozpoczęła modlitwa proboszcza parafii ewangelickiej w Bielsku ks. Krzysztofa Cienciały. Potem dla gości jubileuszu – wśród których byli zwierzchnicy
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego,
m.in. biskup kościoła Jerzy Samiec, prezes synodu kościoła ks. Adam Malina,
biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago i biskup senior Paweł Anweiler;
samorządowcy Bielska-Białej i powiatu

bielskiego – zastępca prezydenta miasta Adam Ruśniak i wicestarosta bielski
Andrzej Kamiński – oraz goście najważniejsi, czyli obecni i dawni pracownicy
i współpracownicy ośrodka – zaśpiewał
chór Sola Fide z Goleszowa.
Historię 30 lat działalności drukarni
i wydawnictwa przypomniał pokaz slajdów. Zdjęcia – m.in. święcenie maszyn
drukarskich, pierwsza wydrukowana
książka (właśnie Konfesja Augsburska),
ludzie przy pracy, księgarnia, kolejne jubileusze, kolejne wydawnictwa, kolejne
projekty – komentował dyrektor wydawnictwa ks. Jerzy Below. Wiele obecnych
w kościele Zbawiciela osób mogło się na
nich rozpoznać. Bo – jak podkreślał ks.
Below – ludzie związani z Augustaną są
w szerokim sensie rodziną.
Po pokazie dyrektorów Korneliusza Glajcara oraz ks. Jerzego Belowa
o jubileuszowe wrażenia oraz wyzwania,
powody do dumy i oczekiwania wobec
przyszłości pytał ks. Piotr Sztwiertnia.
Okazało się, że największe z wyzwań to wymogi gospodarki rynkowej
i konkurencyjności (przy horrendalnych
cenach papieru) oraz nieustannie zmieniająca się technologia – nowe media,
nowe maszyny.
– Przecież myśmy zaczynali od
elektrycznej maszyny do pisania, a teraz wydajemy e-booki – mówił ks.
Below. I dodawał: – No i stałym wyzwaniem jest, jak to zrobić, żeby nasza prasa i książki były tym, co czytelnicy chcą
czytać.
Dumę obu dyrektorów budzi zaangażowanie i fachowość pracowników
drukarni i wydawnictwa.

– W ostatnim trudnym czasie nie
opuścili okrętu, a tym zawzięciej wiosłowali – podkreślał. K. Glajcar.
Od przyszłości dyrektorzy oczekują, że – mimo niepokoju, który przynosi
– pozwoli Augustanie rozwijać się i dalej służyć.
W imieniu swojego pokolenia –
trzydziestolatków, czyli rówieśników
Augustany – ks. Piotr pytał, czy ośrodek ma jakąś ofertę dla osób, które wolą ekrany od książek, a jest takich osób
coraz więcej.
– Wiele rzeczy publikujemy nie tylko na papierze, ale i cyfrowo – usłyszał
w odpowiedzi. – A oprócz 30-latków są
jeszcze przecież 40- czy 70-latkowie,
którzy wolą czytać papierowe książki…
– Mam nadzieję, że osoby, które
nie zawsze używają tabletu, też mają
prawo do życia – odniósł się do pokoleniowego pytania biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Jerzy Samiec.
Biskup wspominał lata 70. i 80. XX
wieku, kiedy ewangelicy polscy czekali z niecierpliwością na kolejny numer
Zwiastuna, a każda kościelna publikacja
była wielkim wydarzeniem.
– To były czasy wielkiego głodu
książek – mówił. – Wszystko było wtedy
na kartki, wszystko trzeba było zdobywać. Żeby porwać się w takich czasach
na takie dzieło, jak ośrodek wydawniczy, trzeba było mieć wielkie marzenie
i wielką odwagę. Biskup Szarek je miał.
Życzę wam, żeby Pan Bóg dalej był dla
was hojny, żeby dał wam taką wizję i odwagę, jaką miał biskup Szarek, i ludzi,
z którymi będziecie mogli tę wizję realizować.
ciąg dalszy na str. 9

ms.bielsko-biala.pl

9

W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/ NR 9/503 6.05.2022

miasto
Porządki w zamian za pomoc i serce
wszystkim – żeby wam ułatwić życie.
Mam nadzieję, że jakoś się to udaje
i traktujemy tę dzisiejszą akcję jako dowód wdzięczności za gościnę. Porządek wszędzie jest ważny – to jest jeden
z piękniejszych parków w naszym mieście, a dzięki wam będzie jeszcze piękniejszy. Wszystkiego dobrego – życzył
prezydent.
Inicjatorzy sprzątania najpierw trafili do biura senator Agnieszki Gorgoń-Komor.
– Napisali do mnie obywatele
Ukrainy, którzy przebywają w naszym
mieście, z pomysłem takiego aktu podziękowania bielszczanom, ludziom
otwierającym swoje mieszkania i serca
osobom, które z powodu tej tragicznej
wojny przybyły do naszego miasta. To
ludzie często z jedną walizką, bez domu,
bez dachu nad głową, którzy widzą, jak
Polacy wiele dla nich robią – nie rządzący, ale normalni ludzie – i dlatego chcą
podziękować i posprzątać miasto wła-

AUGUSTANA GOTOWA NA PRZYSZŁOŚĆ
dokończenie ze str. 8
Żeby na świecie zapanował pokój i żebyśmy mogli być tymi, którzy ten
pokój niosą.
Czasy PRL-owskiego głodu kościelnej prasy przypomniał w swoim wystąpieniu także biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago, który na studiach
w Warszawie pracował przy dystrybucji Zwiastuna Ewangelickiego.
– Miałem takie urządzenie, na końcu którego był filcowy pasek nasączony
spirytusową miksturą. Do koperty trzeba było przyłożyć fioletową kalkę z adresem i przejechać po niej walcem, żeby adres się odbił na kopercie. Do kopert
wkładało się numery Zwiastuna, potem koperty trzeba było podzielić według kodów – wspominał biskup.
Po latach bp Korczago był współpracownikiem Augustany w realizowanych przez nią projektach. Dziś urzęduje tu w gabinecie zwierzchnika diecezji.
– Niejeden raz, siedząc w swoim gabinecie, odczuwam rytm maszyn drukarskich, a czasem mam wrażenie, że zaraz spadnę z sufitem piętro niżej –
żartował.
Zaplanowane na tę chwilę rozdawanie dyplomów z podziękowaniami dla
pracowników i współpracowników Augustany, związanych z ośrodkiem w ciągu
minionego 30-lecia, nie mogło trwać krótko.
List prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego do dyrektora
drukarni Augustany Korneliusza Glajcara odczytał zastępca prezydenta Adam
Ruśniak. Były w nim szczere gratulacje i wyrazy uznania za efekty 30-letniej
pracy, m.in. za wiele ważnych książek dotyczących historii i kultury Bielska-Białej oraz belskiego samorządu.
Zalety współpracy z Augustaną podkreślał w swoim wystąpieniu również
wicestarosta bielski Andrzej Kamiński.
Ważnym punktem jubileuszowych obchodów był zrealizowany przez Redakcję Ekumeniczną Telewizji Polskiej film pt. Na Bożą chwałę. 30 lat Ośrodka
Wydawniczego Augustana. Oprawę muzyczną jubileuszu stworzył chór Sola Fide z parafii w Goleszowie.
Maria Trzeciak

Grupa Ukraińców wykonuje wiosenne porządki w Parku Słowackiego
śnie w tym miejscu, w Parku Słowackiego i tak się odwdzięczyć – mówiła
senator.
Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego przygotował Ukraińcom
potrzebne narzędzia, ale też gorącą herbatę, kawę i coś słodkiego.

W ruch poszły rękawiczki, grabie i worki na śmieci. W sprzątaniu wzięły udział całe rodziny – kobiety, dzieci,
uchodźcy, ale również Ukraińcy, którzy
mieszkają w Bielsku-Białej od wielu lat.
Emilia Klejmont

Nauka języka polskiego w Książnicy
Beskidzkiej
W Książnicy Beskidzkiej w przyjaznej, bezpiecznej atmosferze odbywają
się zajęcia, podczas których uchodźcy
z Ukrainy poznają podstawy języka polskiego. Pod okiem bibliotekarzy dzieci wykonują też prace plastyczne, grają
w planszówki, budują i programują roboty z klocków Lego WeDo.
Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej już od pierwszych dni napaści
Rosji na Ukrainę aktywnie włączyła się
w działania na rzecz uchodźców.
– Chcielibyśmy, by rodziny, które schroniły się przed wojną w naszym
mieście, czuły się u nas dobrze i bezpiecznie. Uchodźcy to przeważnie kobiety i dzieci. Dzieci powinny chodzić
do przedszkoli i szkół, bawić się i śmiać.
Powinny mieć beztroskie, bezpiecz-

ne dzieciństwo. Bez strachu, przemocy
i wojny – mówi pełniąca obowiązki dyrektora Książnicy Beskidzkiej Katarzyna Ruchała. – Chcąc pomóc naszym
gościom z Ukrainy, zorganizowaliśmy
naukę języka polskiego. Aktualnie zajęcia prowadzone są w 6 grupach od poniedziałku do soboty. Nauczycielami są
pracownicy Książnicy Beskidzkiej, a także wolontariusze. Zajęcia odbywają się
nie tylko w Książnicy Beskidzkiej przy ul.
Juliusza Słowackiego 17 a, ale również
w Dziale Zbiorów Specjalnych Podcienie
9 – dodaje Katarzyna Ruchała.
Biblioteka zorganizowała również
zbiórkę darów. Dzięki ofiarności bielszczan, wiele dzieci otrzymało wyprawki
szkolne, a także zabawki i pluszaki.
JacK

fot. Książnica Beskidzka

Wiosenne porządki w Parku Słowackiego w Bielsku-Białej wykonywała
grupa Ukraińców, którzy znaleźli w naszym mieście schronienie przed wojną.
Pomysłodawcami sprzątania są sami
uchodźcy. To ich podziękowanie mieszkańcom i miastu za okazaną pomoc.
– Chcieliśmy odwdzięczyć się jakoś za to, co dla nas robicie. To, co czyni dla nas Polska, to brak słów. Żaden
kraj nie jest taki przyjazny – mówił inicjator prac w parku Witalij. – Jesteśmy
tu grupą około 40 osób, myślę, że dojdą
do nas jeszcze kolejni nasi rodacy – relacjonował.
Ukraińców w parku przywitał prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski
– Bardzo dziękuję, że taka akcja
ma miejsce. Mam nadzieję, że spędzimy razem trochę czasu w tych trudnych
dla was chwilach. Wielu uchodźców jest
w naszym mieście. Staramy się wszyscy, razem z mieszkańcami – oni przede
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Seniorzy znaleźli odpowiedzi na wiele pytań
Wszystko w jednym miejscu – to najczęściej powtarzane słowa
seniorów odwiedzających dzień otwarty dla osób starszych
i z niepełnosprawnościami, który 20 kwietnia odbył się
w Bielskim Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej.
Szeroko rozumiane poradnictwo,
bezpłatne badania oraz interesujące
wykłady – 20 kwietnia sprowadziły do
Bielskiego Centrum Kultury im. Marii
Koterbskiej prawdziwe tłumy. Wydział
Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego
w Bielsku-Białej zorganizował tam dzień
otwarty dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.
– To taki dzień, kiedy zainteresowane osoby mogą skorzystać z porad
i zdobyć wszystkie potrzebne im informacje z wielu instytucji – informuje Beata Rozpędek z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. – Jak widać po frekwencji, jest
ogromne zainteresowanie uczestników,
którzy po czasie pandemii zdwoili swoją
aktywność, z czego bardzo się cieszymy – dodaje B. Rozpędek.
Dzień otwarty był okazją do zdobycia informacji na stoiskach Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej, Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Komendy Miejskiej Policji, Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
Powiatowego Urzędu Pracy, Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Na stoisku policji seniorzy najczęściej rozmawiali o konkretnych sytuacjach związanych na przykład
z parkowaniem czy też innymi niedogodnościami osiedlowymi.
– Pytali o oszustwa i kradzieże,
jak się przed nimi zabezpieczyć, czy też
o sposoby, jak bezpiecznie funkcjonować w internecie – podkreślał aspirant
Rafał Kobyłecki z Komedy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej przygotował cały wachlarz ofert
skierowanych głownie dla osób niepełnosprawnych.
– Są środki i programy skierowane
dla osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie lub też na prowadzenie działalności, czy też podjęcie pracy przez osoby
z niepełnosprawnościami. Pracownicy
PUP tłumaczą wszystkie niezrozumiałe
kwestie i udzielają rad co dla konkretnej

osoby jest lepsze – mówił dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej Marek Hetnał.
Przewodnicząca Rady Seniorów
Miasta Bielska-Białej Elżbieta Rosińska
podkreślała, że rada jest wszędzie tam,
gdzie są seniorzy.
– Służymy im radą i informacją.
Okazuje się, że wiele spraw, które dla
nas są oczywiste i proste, dla wielu seniorów są całkowicie nieznane. Dlatego
tłumaczymy, gdzie są kluby seniora, jak
działają, gdzie należy się udać, aby załatwić jakąś konkretną sprawę – zapewniała Elżbieta Rosińska.
W programie dnia otwartego znalazły się też prelekcje i debaty. Między
innymi Anna Prokopiuk z Firmy Audiofon, mówiła na temat Po co słyszeć lepiej? Porozmawiajmy o słuchu, czyli co
ma wspólnego słyszenie, szumy uszne
i demencja.
– Pierwsze symptomy niesłyszenia
mogą pojawić się w różnym wieku. Statystycznie w wieku powyżej 60 lat ponad
60 proc. osób uskarża się na mniejsze
lub większe problemy ze słuchem. Nie
wolno bagatelizować nawet drobnych
objawów. Najczęściej dolegliwości rozpoczynają się od szumów w uszach. Jeżeli się pojawiają, to trzeba nie patrzeć
na statystykę, lecz udać się na badania – przekonywała Anna Prokopiuk.
Kierownik Miejskiego Zespołu ds.
Orzekania o Niepełnosprawności Jacek
Baczak omówił orzecznictwo dotyczące niepełnosprawności, jego podstawy
prawne i praktykę. Wiosenne porządki
na talerzu – co jeść, by mieć energię?
to już kolejny temat, który przybliżyła
dietetyczka Justyna Cieślica. Pamiętając o tym, że ruch to zdrowie, instruktorka rekreacji ruchowej Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Karolina
Zielińska wyjaśniała seniorom, jaki ruch
jest dla nich wskazany. Ostatnią z prelekcji dotyczącą jesieni życia i niepełnosprawności oraz zmiany paradygmatu
w perspektywie socjologicznej, wygłosił socjolog Paweł Pajor. Dla osób niesłyszących, podczas wykładów i nie tylko, zapewniono obsługę tłumacza języka migowego.
Podczas dnia otwartego osoby
starsze i z niepełnosprawnością mogły
wziąć udział w przesiewowych bada-

niach zaćmy i słuchu. W obu przypadkach konieczna była wcześniejsza rejestracja, gdyż chętnych było bardzo wielu. Warto wspomnieć, że w ramach tego
dnia seniorzy mogli się poddać wstępnej kwalifikacji oceny ryzyka złamań
(FRAX) w ramach programu profilaktyki złamań osteoporotycznych, którą realizuje Beskidzkie Centrum Onkologii –
Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.

Wszyscy seniorzy z którymi rozmawiałem, podkreślali, że dzień otwarty z takim programem to doskonały
pomysł, gdyż seniorzy mają do swojej
dyspozycji przedstawicieli kluczowych
instytucji w tym samym miejscu i czasie.
Nie ma potrzeby wcześniejszego umawianie się na rozmowy, można przyjść
prosto z ulicy i znaleźć odpowiedź na
wiele pytań u źródła.
JacK

Podziękowania dla piątkowiczów
Gratulacje, prezenty i okrągłą sumkę – przekazał prezydent Bielska-Białej
Jarosław Klimaszewski uczniom V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej, które po raz kolejny zajęło pierwsze miejsce w rankingu szkół województwa
śląskiego.
Doskonałe wyniki i zdobycie 1. miejsca w województwie śląskim i 14.
w kraju wśród szkół średnich w Polsce w rankingu Perspektywy 2022 stały się
okazją do spotkania uczniów tego renomowanego liceum z prezydentem Bielska-Białej Jarosławem Klimaszewskim, które odbyło się 13 kwietnia.
– Jesteście jako szkoła dumą naszego miasta. Wasze osiągnięcia za każdym razem staramy się nie tylko zauważać, ale i doceniać, gdyż widzimy w tym
konkretną przyszłość naszego miasta. Robimy bardzo dużo, aby wasz potencjał
właściwie wykorzystać i sprawić, abyście po zakończeniu swojej edukacji na renomowanych uczelniach swoją przyszłość związali z naszym miastem. Bardzo
jestem dumny i bardzo się cieszę z kolejnych sukcesów i nie ukrywam, że już
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miasto

23 kwietnia w Parku Słowackiego odbył się piknik ekologiczny WyBBieram Czyste Miasto. Program imprezy był bogaty – zabawy, animacje, mnóstwo pożytecznych
informacji i nagrody dla najbardziej aktywnych. Podsumowano też akcje sprzątania
miasta, które prowadziły Rady Osiedli.
Sprzątanie odbyło się w ramach obchodów Dnia Ziemi. W akcję włączyło się
ponad 500 osób z 11 Rad Osiedlowych. Ich zaangażowanie sprawiło, że efekty są
widoczne, a nagrodą dla najlepiej zorganizowanej rady jest piknik rodzinny. Tym razem Straconka okazała się najlepsza. Tamtejsza RO najbardziej zmobilizowała swoich mieszkańców – do sprzątania zgłosiło się prawie 200 osób. W nagrodę otrzymali
środki na organizację pikniku na swoim terenie. Nagrodę wręczył im zastępca prezydenta Bielska-Białej Piotr Kucia.
W sobotę pogoda sprzyjała, a bielszczanie licznie przybyli do Parku Słowackiego, gdzie czekały na nich m.in.: animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami, gra terenowa, Eko-Spartakiada Sportowa, zdrowy poczęstunek i ciekawe stoiska.
– Wykorzystujemy wszystkie nowoczesne możliwości edukacyjne, aby zainteresować zarówno dzieci, jak i ich opiekunów sprawami ekologii. Chcemy połączyć
przyjemne z pożytecznym, tak aby dzieciaki przy okazji zabawy mogły przyswoić
jak największą ilość wiedzy – podkreśliła naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Joanna Bojczuk.
Największe pozytywne emocje wzbudzały nowe śmieciarki firmy PreZero.
Praktycznie każde dziecko chciało choć na chwilę stać się kierowcą takiego pojazdu.
– To nasze najnowsze nabytki. Mamy 6 takich nowoczesnych samochodów
i w najbliższym czasie wyjadą one na ulice Bielska-Białej. Są to pojazdy napędza-

z przedsiębiorczości
jest najlepsza w Polsce

Karolina Stasica, Jarosław Klimaszewski

ne gazem ziemnym – informowała prezes zarządu PreZero Bielsko-Biała S.A. Renata Samson.
Na pikniku były też stoiska o ciekawych nazwach: Odnawialne źródła energii,
Mieszkańcy pól i łąk, Dzieje geologiczne ziemi.
Organizatorem pikniku był Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego
w Bielsku-Białej wraz z partnerami – Zakładem Gospodarki Odpadami S.A. oraz PreZero Bielsko-Biała S.A. Piknik ekologiczny WyBBieram Czyste Miasto przygotowano
w ramach projektu realizowanego przez Bielsko-Białą Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście
Bielsko-Biała – etap II z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).
JacK

Edukacja ekologiczna dzieci

WyBBieram Czyste Miasto

Wielki sukces uczennicy III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej. Karolina Stasica z klasy trzeciej została zwyciężczynią XVII Olimpiady Przedsiębiorczości. 28
kwietnia w Ratuszu z laureatką spotkał się prezydent miasta Jarosław Klimaszewski.
Przygotowania do olimpiady trwały kilka miesięcy, Karolina przebrnęła liczne etapy
wstępne, po których dotarła do finału. Finałowe zmagania z udziałem kilkudziesięciu utalentowanych uczniów z całego kraju miały miejsce w Warszawie 7 kwietnia. Po intensywnym
i przepełnionym emocjami dniu, po teście i eliminacjach ustnych, Karolina Stasica zdobyła
pierwsze miejsce w tym prestiżowym konkursie.
Rodzice Karoliny i dyrektor szkoły Krzysztof Kaczor również byli obecni podczas spotkania w Ratuszu. Karolina otrzymała gratulacje

nie mogę doczekać się następnych – mówił prezydent Jarosław Klimaszewski. – Przygotowałem dla
was nie tylko prezent, ale również 10 tysięcy złotych, o których wydatkowaniu zadecyduje społeczność uczniowska w porozumieniu z dyrekcją – dodał prezydent miasta.
Dyrekcja szkoły wręczyła J. Klimaszewskiemu medal Zasłużony dla V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej oraz dyplomy potwierdzające sukcesy Piątki w ostatnim rankingu Perspektywy 2022.
– Te wyniki nie biorą się z niczego. Ilość pracy włożonej przez nauczycieli połączona z zaangażowaniem uczniów oraz z atmosferą w szkole, którą tworzą wszyscy, sprawia właściwy klimat do
osiągania bardzo dobrych wyników – mówił dyrektor V LO Marek Myśliński. – Nagrodziliśmy medalem prezydenta Bielska-Białej, gdyż wszystko, co nas otacza w tej szkole, to w dużej mierze jego zasługa. Jeżeli chcemy utrzymać poziom jak najwyższy, to musimy dysponować najlepszymi środkami, czego najlepszym przykładem jest sala informatyczna, która jest najlepszą z tych, jakie działają
na południu Polski – dodał dyrektor szkoły.
Całość spotkania dopełnił panel dyskusyjny, podczas którego absolwenci szkoły i jej dotychczasowi uczniowie dzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z edukacją w V LO i późniejszą
karierą zawodową.
JacK

i upominek. Pochwaliła się, że w przyszłości zamierza studiować w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie. Prezydent Jarosław Klimaszewski wyraził nadzieję, że po studiach Karolina
wróci do Bielska-Białej, bo potrzeba nam młodych, ambitnych i wykształconych ludzi.
Olimpiada Przedsiębiorczości oganizowana jest od 2005 roku i ma status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju.
W programie organizatorzy stawiają na atrakcyjne dla młodzieży, współczesne tematy przewodnie i rozwój umiejętności praktycznych.
Każdego roku bierze w niej udział ponad 1.000
szkół ponadgimnazjalnych.
Zmagania współorganizuje pięć największych polskich uczelni ekonomicznych: Szkoła
Główna Handlowa w Warszawie oraz Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie,
Poznaniu i we Wrocławiu.
ek

Prezydent miasta Jarosław Klimaszewski z uczennicami V Liceum
Ogólnokształcącego
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miasto
Robią coś bardzo konkretnego

Ogłoszenie o naborze wniosków

Ponad 600.000 osób bierze aktywny udział w zainaugurowanej 22 kwietnia
przez Fundację Ekologiczną Arka kolejnej edycji programu edukacji ekologicznej
Zielona Ręka. Sadzą drzewa, zbierają śmieci, dają rzeczom drugie życie, a później
wszystko to odnotowują na stronie zielonareka.pl, tak aby inni mogli zobaczyć, że takie działania przynoszą efekty. Inauguracja Zielonej Ręki odbyła się w parku Słowackiego i nieprzypadkowo właśnie 22 kwietnia, czyli w Dniu Ziemi.
– Właśnie w Dniu Ziemi rozpoczynamy największy w Polsce program aktywnej
edukacji ekologicznej. W tym roku bierze w nim udział prawie 600.000 młodych ludzi,
którzy przez cały rok uczestniczą w różnych zaplanowanych akcjach. Dziś symbolicznie sadzimy drzewa, czyli robimy coś bardzo konkretnego dla ochrony środowiska
i prowadzimy też edukację z młodymi ludźmi – mówił prezes Arki Wojciech Owczarz.
W ramach Zielonej Ręki w ciągu całego roku odbędzie się dwanaście akcji. Ich
wspólny mianownik to zmiany klimatyczne – coś, co w Dniu Ziemi jest mocno podkreślane i nagłośniane. Akcje dotyczą oszczędzania wody, odpadów, ochrony bioróżnorodności, konieczności sadzenia drzew – zakres tematyczny jest spory i obejmuje
całą problematykę ekologiczną.
– Nam zależy na tym, aby to były aktywne działania – zbieranie śmieci, sadzenie drzew, używanie ponownie rzeczy już używanych, ratowanie konkretnych zwierząt. Tak, aby to było coś, w co musimy się zaangażować, aby ta edukacja nie była
sucha. I zależy nam na wymierności – na stronie zielonareka.pl są różne wskaźniki,
które pokazują, ile drzew posadziliśmy, ile zebraliśmy śmieci, ilu zwierzętom pomogliśmy. W sumie jest osiem tych wskaźników i nam bardzo zależy na tym, aby to uzupełniać, aby ktoś, kto wejdzie na tę stronę, widział, że to działa. Wskaźniki rosną, zmienia się wszystko i to jest bardzo wymierne – tłumaczył Owczarz.
Jednym z elementów akcji było m.in. posadzenie w parku Słowackiego trzech
lip drobnolistnych. Drzewa wspólnie z prezesem Arki posadzili prezydent miasta Jarosław Klimaszewski i uczniowie klasy Va Szkoły Podstawowej nr 3 im. Macierzy
Szkolnej w Bielsku-Białej.
– Wypada podziękować fundacji Arka za to, że niestrudzenie, przez wiele lat,
dba o świadomość ekologiczną mieszkańców, w tym naszych dzieci i młodzieży. Coraz bardziej nam się zmienia klimat, musimy o tym pamiętać, a działania Arki wychodzą temu naprzeciw, właśnie po to, abyśmy żyli w zdrowym, zielonym otoczeniu. Żebyśmy wiedzieli, że lepiej sadzić drzewa, niż śmiecić, że lepiej czytać książki, niż je
wyrzucać – dawać im nowe życie. Bardzo wam za to dziękuję, cieszę się, że mogłem
objąć patronatem te działania z korzyścią dla wszystkich mieszkańców miasta – mówił prezydent.
Później sadzący drzewa za swoje działania mogli wziąć z przygotowanego
przez Arkę stoiska używaną książkę. To kolejna tegoroczna akcja Arki Książka za
drzewo, o której przy okazji Dnia Ziemi fundacja chciała przypomnieć. W zamian za
drzewo posadzone i zarejestrowane na stronie ksiazkazadrzewo.pl, możemy wybrać
sobie konkretny tytuł spośród aż ponad pół tysiąca, a Arka wyśle nam wskazaną
książkę. Na grupy szkół i przedszkoli czeka natomiast prawie tysiąc tytułów.
Dzień Ziemi Arka obchodziła również 23 kwietnia, sadząc wraz z Grupą Kęty
20.000 drzew, a w sumie drzew będzie 70.000 na 70-lecie Grupy Kęty, które przypada w przyszłym roku. Drzewa zostaną posadzone na terenie nadleśnictwa Bielsko.
Partnerami akcji Zielona Ręka są prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski i Urząd Miejski w Bielsku-Białej.
Emilia Klejmont

Miasto Bielsko-Biała oraz Inwestor Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. zawiadamiają, że w okresie od 9 do 20 maja 2022 r. prowadzony będzie nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach inwestycji przy ul. Stefana Batorego 26 w Bielsku-Białej.
Naborem tym objętych jest 30 lokali mieszkalnych (5 lokali 1-pokojowych, 15 lokali 2-pokojowych, 10 lokali 3-pokojowych). Budynek posiada windę obsługującą 6 kondygnacji (piwnice z komórkami lokatorskimi, parter, I piętro, II piętro, III
piętro, IV piętro). Przed budynkiem znajduje się 45 miejsc parkingowych, w tym
5 dla osób z niepełnosprawnościami.
Najemca zobowiązany jest do wpłaty partycypacji w kosztach budowy lokalu
mieszkalnego w wysokości 20% wartości lokalu liczonej od kwoty 5.900,00 zł/m2
x metraż mieszkania, w terminie do 30 czerwca 2022 r.
Najemca zobowiązany jest do wpłaty kaucji zabezpieczającej do dnia 30 listopada 2022 r. Wysokość kaucji stanowić będzie 12-krotność miesięcznego czynszu
obowiązującego w dniu zawarcia umowy najmu. Kaucja na dzień ogłoszenia naboru wniosków wynosi 12 x 16,59 zł/m2 x metraż mieszkania.
Termin oddania lokali mieszkalnych do zasiedlenia planowany jest na grudzień
2022 r.
Najemcy mogą ubiegać się o dopłaty do czynszów zgodnie art. 5 Ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach
najmu mieszkania (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2158).
Umowy najmu podpisywane są na czas określony – 5 lat, zgodnie z art. 7b.1.
Ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem,
mieszkań chronionych […] (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 377).
Zasady naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego określa Uchwała nr XXX/705/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 marca
2021 r.
Kompletne wnioski o zawarcie umowy najmu (w formie papierowej) przyjmowane będą w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM) przy ul. Lipnickiej 26 w Bielsku-Białej, Biuro Obsługi Interesanta (parter) w godz. od
7.00 do 15.00.
Po złożeniu wniosku Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku
zawierające numer, datę i godzinę wpływu wniosku.
Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące naboru wniosków o zawarcie umowy
najmu publikowane są na stronie internetowej https://bielsko-biala.pl/ w zakładce
Komunikaty oraz na stronie inwestora www.tbs.bielsko.pl. Dodatkowe informacje
można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej pok. 18 (I piętro) tel. 33
4990628 oraz w siedzibie Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przy ul. Komorowickiej 72 w Bielsku-Białej, tel. 338150309.
q

najem/dzierżawa
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Prezydent Miasta Bielska-Białej podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
bip.um.bielsko.pl w dniu 6 maja 2022 r. zamieszczone zostały wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, przeznaczonych do oddania w najem / dzierżawę w drodze bezprzetargowej:
• cz. dz. 713/2, obręb Aleksandrowice, na czas oznaczony, tj. 3 lat,
• cz. dz. 27/50, obręb Wapienica, na czas nieoznaczony,
• cz. dz. 307/35, dz. 307/37, obręb Komorowice Krakowskie, na czas nieoznaczony,
• cz. dz. 610/5, obręb Aleksandrowice, na czas nieoznaczony,
• cz. dz. 281/2, obręb Lipnik, na czas nieoznaczony,
• cz. dz. 414/83, obręb Żywieckie Przedmieście, na czas nieoznaczony,
• cz. dz. 814/2 i 819/2, obręb Górne Przedmieście, na czas nieoznaczony,
• cz. dz. 307/35, obręb Komorowice Krakowskie, na czas nieoznaczony,
• cz. dz. 772/124, obręb Górne Przedmieście 4, na czas nieoznaczony,
• dz. 3/24, 5294/19, 212/71, obręb Lipnik, na czas oznaczony, tj. 25 lat.
q
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ratusz ogłasza
przetargi
Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza pierwszy
przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bielsku-Białej
przy skrzyżowaniu ul. Partyzantów i al. gen. Władysława Andersa, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała. Oznaczenie nieruchomości: dz. 844/32 obj.
Kw BB1B/00061731/5 obręb Kamienica, pow. nieruchomości: 1.213 m2, cena wywoławcza nieruchomości:
611.180,00 zł, wysokość wadium: 61.000,00 zł.
Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży. Na dzień ogłoszenia przetargu
stawka podatku VAT wynosi 23%.
Cena nieruchomości w wys. 611.180,00 zł zawiera cenę działki w wys. 606.500,00 zł oraz cenę składnika roślinnego w wys. 4.680,00 zł.
Z uwagi na brak możliwości skomunikowania z drogą
publiczną, dz. 844/32 została przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu pisemnego ograniczonego.
Przetarg został ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, tj.: właścicieli dz. 3330/6, właścicieli
dz. 828/6 i dz. 844/22 – stanowiących jedną nieruchomość, właściciela dz. 3121 oraz właścicieli dz. 828/32
i dz. 844/28 – stanowiących jedną nieruchomość,
z przeznaczeniem na poprawę warunków ich zagospodarowania.
Działka 844/32 stanowi płaski teren o nieregularnym
kształcie; na terenie działki rosną drzewa (klony). Od
strony północnej i północno-wschodniej działka przylega do skrzyżowania ul. Partyzantów i al. gen. Władysława Andersa. W pozostałej części z ww. działką
graniczą trzy nieruchomości oznaczone numerami porządkowymi: 27, 27a i 33a przy ul. gen. Józefa Kustronia. Bezpośrednie sąsiedztwo skrzyżowania ul. Partyzantów i al. gen. Władysława Andersa, uniemożliwia
skomunikowanie ww. działki z drogą publiczną.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie
ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej (przyjętym uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/487/2012 z dnia 29
maja 2012 r. ze zm.), południowa część przedmiotowej
działki znajduje się w obszarach: U (koncentracji funkcji usługowej) natomiast północna i północno-wschodnia w terenie dróg publicznych KDG (drogi głównej).
Z uwagi na przebiegającą przez nieruchomość sieć
gazową niskiego ciśnienia, wszelkie inwestycje należy
uzgodnić z dysponentem sieci.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć w terminie do 16 maja 2022 r. w sekretariacie Wydziału Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5, pok. 202
(II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy
Urzędu Miejskiego – w odrębnych zamkniętych kopertach:
a) Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu oraz
dowód potwierdzający spełnienie warunków przetargu – dokument potwierdzający stan własności działek:
dz. 3330/6, dz. 828/6 i dz. 844/22, dz. 3121, dz. 828/32

i dz. 844/28 (tj. aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla ww. nieruchomości lub aktualny wydruk
elektroniczny z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych).
Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu muszą
złożyć wszyscy współwłaściciele nieruchomości.
Opis koperty: zgłoszenie uczestnictwa w przetargu;
imię, nazwisko i adres oferenta; oznaczenie oraz adres
nieruchomości.
b) Pisemną ofertę, która powinna zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta; datę sporządzenia oferty;
oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami
przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; oferowaną cenę (wyższą od ceny wywoławczej) i sposób jej
zapłaty. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.
Opis koperty: oferta do przetargu; imię, nazwisko i adres oferenta; oznaczenie oraz adres nieruchomości; zapis: Nie otwierać przed dniem 20 maja 2022 r. przed
godziną 10:00.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji
Publicznej UM https://bip.um.bielsko.pl oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego – w dniu 18 maja 2022 r.
Otwarcie ofert nastąpi przy udziale oferentów 20
maja 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 16 maja 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 Bielsku-Białej. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na konto Urzędu w wyżej podanym terminie.
Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetargu, a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał
zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
Zaoferowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić
w całości przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi
nabywca.
Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać
się w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (pl. Ratuszowy 6, parter, stanowisko
nr 4, tel. 334971806) lub w Wydziale Nieruchomości (pl.
Ratuszowy 5, II piętro, pok. 213, tel. 334701224) oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Bielsku-Białej https://bip.um.bielsko.pl.
Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg
z ważnych powodów. Przetarg może zostać zamknięty
bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza pierwsze
przetargi ustne nieograniczone na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Nasiennej, ozn.
jako dz. 292/41 obj. Kw BB1B/00032473/6 obręb Aleksandrowice będącej własnością Gminy Bielsko-Biała
1) część dz. 292/41 ozn. nr F o pow. 330 m2, przeznaczenie nieruchomości: tereny rekreacyjne, cena wywoławcza czynszu dzierżawnego: 330,00 zł rocznie +

23% podatek VAT, wadium: 66,00 zł;
2) część dz. 292/41 ozn. nr G o pow. 374 m2, przeznaczenie nieruchomości: tereny rekreacyjne, cena wywoławcza czynszu dzierżawnego: 374,00 zł rocznie + 23%
podatek VAT, wadium: 74,00 zł.
Działka 292/41 położona jest w terenie, dla którego
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ww. planem działka znajduje się
w jednostkach: 133_ZD-03 – tereny ogródków działkowych, 133_ZE-10 – naturalna zieleń wysoka oraz zieleń towarzysząca ciekom wodnym. Części ww. działki
ozn. nr F i nr G położone są w kompleksie ogródków
rekreacyjnych, są wolne od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.
Przetargi odbędą się 17 maja 2022 r. w sali nr 208 (II
piętro) w gmachu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
przy pl. Ratuszowym 5: • o godz. 10:00 na dzierżawę
części dz. 292/41 o pow. 330 m2, ozn. nr F, • o godz.
11:00 na dzierżawę części dz. 292/41 o pow. 374 m2,
ozn. nr G.
Wadium należy wpłacić nie później niż do 11 maja 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 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 czynszu dzierżawnego nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się
uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy
dzierżawy.
Minimalna wysokość postąpienia wynosi 10,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienie ceny wywoławczej, dopóki mimo trzykrotnego
wywołania nie ma dalszych postąpień.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników
przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Umowa dzierżawy nieruchomości powinna być zawarta w terminie do 1 miesiąca od daty rozstrzygnięcia
przetargu. Dzierżawca ponosi wszelkie świadczenia
publiczne związane z przedmiotem dzierżawy (w tym
podatek od nieruchomości oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z odrębnie
złożoną deklaracją DGO-4). Czynsz dzierżawny płatny będzie do 30 września każdego roku kalendarzowego trwania umowy na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Dochodów Budżetowych 25 1240 6960
2735 0222 2222 2222 Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Wys. czynszu może ulegać corocznym zmianom wg stawki określonej przez Prezydenta Miasta.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (pl.
Ratuszowy 6, parter, stanowisko nr 6, tel. 334971806)
lub w Wydziale Nieruchomości (pl. Ratuszowy 5, II piętro, pok. 213, tel. 334701224) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej:
https://bip.um.bielsko.pl. Projekt umowy dzierżawy dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej na ww.
stronie internetowej.
Prezydent Miasta może odwołać ogłoszone przetargi
z ważnych powodów.
q
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PROBLEMATYKA WIRUSOWYCH ZAPALEŃ WĄTROBY (WZW)
Chcąc zająć się problematyką WZW, konieczne jest zwrócenie uwagi na funkcję organu, w którym
choroba bierze swój początek. Wątroba to największy
narząd w jamie brzusznej, zlokalizowany w prawym
podżebrzu, warunkujący prawidłowe funkcjonowanie
organizmu w wielu aspektach – gospodaruje węglowodanami, produkuje i uwalnia glukozę, wytwarza aminokwasy oraz pełni rolę magazynową dla np. witamin A,
D, B12 czy żelaza, funkcję immunologiczną czy odtruwającą (neutralizując liczne toksyny). Wątroba posiada
duże zdolności regeneracyjne. Należy jednak pamiętać, że długotrwałe narażenie na czynniki uszkadzające, jak np. wirusy czy alkohol, może doprowadzić do
nieodwracalnych następstw, w tym marskości wątroby.
Rozróżniamy kilka typów wirusowego zapalenia
wątroby, z których najważniejsze to WZW typu: A, B,
C, E.
Drogi zakażenia WZW
• wirusy typu A – HAV i typu E – HEV, wywołujące odpowiednio WZW typu A i WZW typu E (nazywane
potocznie żółtaczką pokarmową), są przenoszone
drogą pokarmową i rozprzestrzeniają się w wyniku niedostatecznej higieny. To klasyczne przykłady tak
zwanych chorób brudnych rąk. Zakażenie szerzy się
głównie poprzez bliski kontakt z chorym, z nieczystościami stałymi i płynnymi, a także poprzez spożywanie
zanieczyszczonych pokarmów, zwłaszcza surowych
owoców morza;
• wirusy typu B – HBV i typu C – HCV, wywołujące odpowiednio WZW typu B i WZW typu C, przenoszone są drogą pozajelitową. Wirusy te mogą szerzyć się poprzez kontakty seksualne, kontakt z krwią
i preparatami krwiopochodnymi oraz mogą stanowić
ryzyko dla dziecka w przypadku aktywnego zakażenia
u kobiety ciężarnej. Należy zaznaczyć, że w związku
z bardzo skutecznym systemem kontroli, aktualnie, ryzyko infekcji na skutek przetoczenia krwi lub preparatów krwiopochodnych jest praktycznie zerowe.
W krajach rozwiniętych rutyną jest stosowanie
szczepionek przeciw WZW A i WZW B, co ogranicza
rozprzestrzenianie się wirusów HAV i HBV.
Częstość występowania WZW
Zakażenia HAV i HEV występują na całym świecie, jednak dotyczą przede wszystkim krajów ze złymi
warunkami sanitarnymi i/lub z ciepłym klimatem (Bliski
Wschód, Afryka, Azja Południowa i Wschodnia). W Polsce infekcje mają charakter sporadyczny i grupowy.
Zakażenia HBV i HCV także występują na całym
świecie, nie omijając naszego kraju. Z uwagi na wprowadzone w latach 90. obowiązkowe szczepienia profilaktyczne przeciwko WZW B, zapadalność na HBV
utrzymuje się na bardzo niskim poziomie.
Objawy zakażenia WZW
Potocznie wirusowe zapalenie wątroby często
nazywane jest żółtaczką. Jest to określenie objawu
zażółcenia powłok skórnych i oczu, które wbrew pozorom, w zdecydowanej większości wirusowych zapaleń
wątroby, nie występuje, a może mieć liczne inne przyczyny.

Często zakażeniu, w początkowym stadium, nie
towarzyszą żadne objawy, które mogłyby być sygnałem
alarmowym. Mogą wystąpić: ogólne złe samopoczucie, zmęczenie, spadek wydolności fizycznej, trudności w utrzymaniu koncentracji czy dyskomfort w okolicy
wątroby. Są to objawy niecharakterystyczne, które zazwyczaj kojarzą się z przesileniem, przepracowaniem
itp. U niektórych osób zakażonych można zaobserwować objawy zażółcenia skóry, ściemnienie moczu,
odbarwienie stolca, czasem uporczywy świąd skóry
nasilający się w godzinach nocnych i powodujący niepohamowane drapanie z pozostawianiem uszkodzeń
naskórka tzw. przeczosów.
W związku z niespecyficznymi objawami zakażenia niezwykle istotna jest szybka diagnoza i wdrożenie
leczenia. Należy zaznaczyć, że nierozpoznane zakażenie, które przeszło w fazę przewlekłą (nie dotyczy wirusów HAV i HEV), może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w wątrobie, z rozwinięciem się marskości
i ryzykiem raka wątrobowokomórkowego.
Profilaktyka WZW
Lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego w zależności od rodzaju wirusa, warto zastosować posiadane
możliwości profilaktyki.
• WZW A i E – najbardziej skuteczną metodą
w przypadku żółtaczki pokarmowej jest przestrzeganie
zasad higieny (zwłaszcza częste mycie rąk), poprawa
warunków sanitarnych oraz szczepienie (dotyczy WZW
A). Szczepionka przeciwko HAV zapewnia długotrwałą odporność. Wystarczą dwie dawki, aby uodpornić
się na całe życie. Natomiast nie ma szczepionki, która
uchroniłaby przed zakażeniem HEV.
• WZW B – podstawą profilaktyki przed zakażeniem HBV jest stosowanie szczepień ochronnych,
które w latach 90. XX wieku wprowadzone zostały
do Programu Szczepień Ochronnych jako obowiązkowe. Szczepienie zalecane jest także osobom dorosłym, wcześniej niezaszczepionym. Ponadto w zakresie ochrony przed zakażeniem należy unikać kontaktu
z krwią lub płynami ustrojowymi osoby potencjalnie zakażonej HBV.
• WZW C – aktualnie nie ma szczepionki, która
uchroniłaby przed zakażeniem HCV. Współczesna medycyna radzi sobie z wirusem HCV za pośrednictwem
leków przeciwwirusowych, które są skuteczne w 99%.
Należy pamiętać, że prawidłowe rozpoznanie zakażeń wirusami hepatotropowymi nierzadko nastręcza
trudności z powodu skąpoobjawowego i niecharakterystycznego obrazu klinicznego oraz niedostatecznej diagnostyki w tym kierunku. Jednak wczesne rozpoznanie
WZW umożliwia wdrożenie skutecznego leczenia, zapobiegając rozwojowi marskości i ryzyka raka wątroby.
Nie zapominajmy, że łatwość rozprzestrzeniania
się wirusów hepatotropowych sprawia, że nadal stanowią one w Polsce istotny problem epidemiologiczny.
oprac. lek. med.
Piotr Procner
specjalista chorób zakaźnych

WAŻNE TELEFONY
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 Miasta Bielska-Białej tel. 518676301
dyżury w czwartki w godz. 11.00-13.00 w siedzibie RS
przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32
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Kolejny udany rajd
Około 1.300 uczestników wzięło udział w 49. Bielskim Rodzinnym
Rajdzie Rowerowym pod patronatem prezydenta miasta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego. Wydarzenie organizowane przez
Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów odbyło się 24 kwietnia na trasie
Bielsko-Biała – Czechowice-Dziedzice – Bielsko-Biała.
Rano na starcie rajdu na placu Ratuszowym w prześwitujących przez chmury
promieniach słońca spotkali się mali, duzi, seniorzy, społeczności szkolne i zawodowe – jednym zdaniem wielka rowerowa rodzina. Rajd to nie tylko wspólny przejazd,
ale też konkursy, konkurencje sportowe i pokazy.
Po tragediach w kopalni Pniówek w Pawłowicach i Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju wydarzenie rozpoczęło się minutą ciszy.
Na starcie rowerzystów, poza organizatorami, powitali prezydent Bielska-Białej
Jarosław Klimaszewski oraz minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.
– Pan minister dziś rozwalił system, że tak powiem, przed chwilą był w służbowym garniturze, a już przywdział rajdową koszulkę. Ma pewien plan na jesienny
rajd, ale o tym opowie osobiście – zdradził prezydent. – Bardzo się cieszę, że mimo
tych wszystkich tragedii na świecie, wracamy do jakiejś normalności, że 49. rodzinny rajd rowerowy w Bielsku-Białej znowu się rozpoczyna. Pogoda nam sprzyja. Życzę wszystkim, aby to był kolejny piękny rajd – pełen doznań, integracji mieszkańców i zdrowego ruchu – mówił do zgromadzonych prezydent Jarosław Klimaszewski.
Co kryje się pod sformułowaniem pewien plan, wyjaśnił minister Grzegorz
Puda.
– Zobowiązałem się, że jesienny – 50. rajd w jakiś sposób nasze ministerstwo
również wesprze. Jest to inicjatywa, którą bielszczanie doskonale znają, myślę, że
w ten sposób mogą też poznać Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Życzę,
aby pogoda wytrzymała, aby wszyscy bezpiecznie dojechali do mety. W kolejnym 50.
rajdzie, tak jak zapowiadałem panu prezydentowi, minister polityki i funduszy regionalnych też wystartuje – mówił.
Prezes Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów Jolanta Koźmin zapowiedziała
natomiast jesienną edycję rajdu rodzinnego w Bielsku-Białej.
– Wiosenna edycja wydarzenia otwiera cykl rodzinnych rajdów rowerowych, bo
one odbywają się nie tylko w Bielsku-Białej, ale też w wielu innych miejscowościach
dookoła naszego miasta. Trwają od kwietnia do sierpnia i we wrześniu kończą się
znów w Bielsku-Białej. Nasz finał odbędzie się 18 września i też spotkamy się tutaj na
placu Ratuszowym o godzinie 9.00, a o 9.30 wystartujemy w kolejnej, jubileuszowej
już, 50. edycji rajdu – mówiła prezes.

Rowerzystom czas oczekiwania na start umilał zespół Pinokio z Domu Kultury
w Komorowicach.
Dokładnie o 9.30, po tradycyjnym odliczaniu i przy dźwiękach dzwonków rowerowych peleton ruszył na trasę pierwszego etapu o długości 13 kilometrów, do Czechowic-Dziedzic.
Rajd to też tradycyjne konkursy. Uczestnicy na rowerach przejechali do Czechowic-Dziedzic, gdzie odbyły się konkurencje sprawnościowe dla dzieci, młodzieży, osób starszych i rodzin. Tu też przeprowadzona została weryfikacja konkursowa. Najliczniejszą rodziną biorącą udział w wydarzeniu okazała się składająca się
z czternastu członków rodzina państwa Królów. Najliczniejszą grupą zorganizowaną
zostali okrzyknięci rowerzyści ze Szkoły Podstawowej Oxford Primary School i przyjaciele, którzy jechali w grupie 63 osób. Najstarszy uczestnik rajdu – Marian Szymański miał – 79 lat. Najmłodszą uczestniczką rajdu jadącą samodzielnie, która nie
wygrała w poprzednich edycjach, została 5-letnia Dagmara Czaja, a najmłodszym
uczestnikiem rajdu jadącym niesamodzielnie był roczny Dominik Olma. Nagrodę dla
najliczniejszej reprezentacji szkoły zdobyły w kategorii szkół podstawowych Szkoła
Podstawowa Primary School, a wśród szkół ponadgimnazjalnych Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, który reprezentowało 27 osób. Do zwycięzców trafiły nagrody i puchary ufundowane przez prezydenta miasta Bielska-Białej.
Metę rajdu ustawiono w Parku Słowackiego w Bielsku-Białej, gdzie rowerzyści
zostali przywitani przez roztańczone dziewczyny z zespołu Stokrotki oraz zespół tańca nowoczesnego Libra z Domu Kultury Włókniarzy.
Wolontariusze z Ulicy Kreatywnej przygotowali gry i zabawy oraz dyplomy dla
najmłodszych.
Dodatkową atrakcją było Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej – letnie kino
zasilane prądem produkowanym przez rowery – skręcanie balonów, konkursy sprawnościowe, kręcenie liny i inne atrakcje.
W finale akcji Rower Pomaga Fundacja Ekologiczna Arka wręczyła rower dzieciom z domów dziecka.
Prezes Fundacji Grupy Kęty Dzieciom Podbeskidzie Monika Sobczak opowiedziała o tym, że warto pomagać, a przejechane kilometry na rowerze dodać na www.
rowerpomaga.pl (za przejechane kilometry do domów dziecka przekazywane są rowery).
Finał rajdu uświetnił pokaz mistrza Europy w akrobacjach rowerowych Szymona Stutridera, a potem przyszedł czas na pyszną grochówkę.
Pierwszy rajd rowerowy w Bielsku-Białej odbył się jesienią 1996 roku. Od tego
czasu na przestrzeni 27 lat w kolejnych edycjach ponad 94.700 rowerzystów przejechało ponad 1.700 kilometrów, odwiedzając wszystkie miejscowości dookoła Bielska-Białej.
Emilia Klejmont

Grzegorz Puda, Jolanta Koźmin, Jarosław Klimaszewski
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Uwaga: nadciągają Lettycja i Charlotta
35 lat liczy sobie również sztuka Petera Shaffera Lettycja i lubczyk napisana specjalnie dla znakomitej brytyjskiej aktorki Maggie Smith, która zagrała wtedy
tytułową Lettycję Douffet, bezgranicznie oddaną sprawie przewodniczkę po starej
szlacheckiej rezydencji. Lettycja i lubczyk to już trzecia, po Czarnej komedii oraz
Amadeusie sztuka słanego brytyjskiego dramaturga na scenie Teatru Polskiego. Po
latach trzeba ją było nieco uaktualnić, wprowadzając współczesne akcenty, a i nieco
odchudzić, jak przyznał reżyser Paweł Aigner – znany bielskiej publiczności z przygotowanego z wielkim scenicznym rozmachem na dużej scenie TP Cyrano de Bergeraca i wielu świetnych przedstawień w Teatrze Lalek Banialuka (za reżyserię Zielonej
Gęsi dostał Złotą Maskę, jego Zielony Wędrowiec otrzymał tę samą nagrodę jako najlepsze przedstawienie dla dzieci i młodzieży).
Mimo że Lettycję i lubczyk P. Aigner przygotował na małej scenie TP o kameralności nie ma tu mowy. Gdy brak przestrzeni, przydaje się film, w którym poznajemy
charyzmatyczną przewodniczkę muzealną, rozpalającą wyobraźnię słuchaczy udramatyzowanymi opowieściami. W role tych ostatnich wcielają się, zabawnie tworząc
epizodziki, aktorzy zarówno Teatru Polskiego, jak i Banialuki. Jak brakuje głębi sceny,
to odpowiednia, arkadowa scenografia Magdaleny Gajewskiej dodaje małej scenie
nowego wymiaru, a stylizowane na stroje z epoki, nawet z kilku epok, kostiumy autorstwa Zofii de Ines oraz Igi Sylwestrzak doskonale współgrają z dramatycznością
głównej bohaterki i współgrających z nią postaci oraz teatralnością ich wspólnych
przedsięwzięć. Nie brakuje tu także licznych teatralnych rekwizytów, jak głowy straceńców czy broni artylerii…
No cóż, jak przystało na córkę aktorki dramatycznej Lettycja Douffet skazana
jest na teatr, w który zamienia swoje zawodowe i prywatne życie. Niespodziewanie
do jej prywatnego przedsięwzięcia dołączą za sprawą tajemniczego napoju, w którym główne skrzypce gra lubczyk kojarzony zwykle z afrodyzjakiem, Charlotta Schoen – w tej roli Maria Suprun – winowajczyni złamania tak świetnie zapowiadającej

Barbara Guzińska i Maria Suprun

To na pewno będzie sceniczny przebój. Najnowsza premiera
zaprezentowana 22 kwietnia na małej scenie Teatru Polskiego
w Bielsku-Białej – spektakl Lettycja i lubczyk – bawi i wzrusza. Jest
też popisem gry aktorskiej świętującej 35-lecie pracy scenicznej
Barbary Guzińskiej w roli tytułowej.

się kariery przewodniczki muzealnej Lettycji Douffet. Panie odkrywają wspólne zainteresowania i łączą siły w walce z nudną i niesatysfakcjonującą je rzeczywistością.
Barbara Guzińska jako Lettycja Douffet jest fantastyczna. Gra bardzo charakterystyczną postać, przydając jej wielu odcieni – komicznych, dramatycznych, dynamicznych, subtelnych i wzruszających. Dawno nie widzieliśmy jej na scenie TP w roli
dającej tak wiele możliwości pokazania talentu aktorskiego – ale też niezwykle wymagającej choćby ze względu na ogrom tekstu – które koncertowo wykorzystuje.
Chyba ostatni raz taka Barbara Guzińska pokazywała się nam w granym od końca lat
90. XX w. zabawnym i wzruszającym spektaklu Mirko Stiebera Proszę, zrób mi dziecko, partnerując nieodżałowanemu Kazimierzowi Czapli. W tej najnowszej zabawnej
komedii z wątkiem kryminalnym B. Guzińskiej bardzo udatnie partnerują Maria Suprun, Grzegorz Sikora (adwokat Bardolph) oraz Jadwiga Grygierczyk, która z epizodycznej roli infantylnej asystentki w wieku emerytalnym – panny Framer – zrobiła
prawdziwą teatralną perełkę.
Ten niekrótki, bo ponad dwugodzinny spektakl z przerwą w połowie, ogląda się
na małej scenie bardzo dobrze. Dlatego kupujcie bilety na czerwcowe pokazy Lettycji i lubczyka, bo na majowe ich już nie ma!
Agata Wolna

Święto Lalkarzy
Do udziału w tegorocznym 29. Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Lalkarskiej, który odbędzie się w dniach 21-25 maja, Teatr Lalek Banialuka
zaprasza zarówno dzieci, jak i dorosłych, prezentując dla nich m.in. spektakle z Belgii, Danii, Hiszpanii, Czech i Polski.
festiwalowe wydarzenia:
Compagnie Belova-Iacobelli (Belgia): Chaika
reż. Natacha Belova and Teresita Iacobelli
Sofie Krog Teater (Dania): The House
reż. Sofie Krog & David Faraco

patronat honorowy:
wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury
i dziedzictwa narodowego
prof. dr hab. Piotr Gliński
prezydent Bielska-Białej
Jarosław Klimaszewski

Zero en Conducta Co., Rotativa Performing Arts
(Hiszpania): The Mechanics of the Soul
reż. Zero en Conducta
Opolski Teatr Lalki i Aktora (Polska): Wielkie mi Coś
reż. Marta Guśniowska
Teatr Biuro Podróży (Polska): Eurydyka
reż. Paweł Szkotak
Divadlo Drak (Czechy): White Fang
reż. Jakub Vašíček

Szczegóły repertuaru ukażą się z początkiem
maja na stronie internetowej Teatru Lalek Banialuka
www.banialuka.pl oraz na stronie samego festiwalu
www.puppetryartfestival.com.
W związku ze zbliżającym się 29. Międzynarodowym Festiwalem Sztuki Lalkarskiej wystąpią utrudnienia w ruchu w obszarze następujących ulic:
• od 21 maja od godz. 6.00 do 25 maja do godz.
24.00 nastąpi wyłączenie z ruchu ul. Adama Mickiewicza – na odcinku od ul. Kącik do ul. Henryka Sienkiewicza – oraz parkingu przy zbiegu ulic Juliusza Słowackiego i Henryka Sienkiewicza;
• 21 maja w godzinach od ok. 16.50 do ok. 17.00
nastąpi chwilowe wstrzymanie ruchu (na ok. 10 minut)
na przejściu dla pieszych w ul. ks. Stanisława Stojałowskiego przy placu Ratuszowym z uwagi na przejście od
ul. 11 Listopada i ul. Ratuszowej na plac Ratuszowy parady festiwalowej artystów.

