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Prezydent Miasta
Jarosław Klimaszewski
Plac Ratuszowy 1
43-300 Bielsko-Biała
Dotyczy: odpowiedzi z dnia 4 kwietnia br. Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki p. P.
Smyczka na pismo o wsparcie aktywności społecznej mieszkańców i organizacji
pozarządowych.
Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie „ANTYKLIKA” na swym posiedzeniu w dniu 17
kwietnia br. przeanalizowało pismo Urzędu Miasta sygnowane przez Naczelnika Wydziału
Kultury i Sztuki zawierające odpowiedź na prośbę Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie
„ANTYKLIKA” w sprawie udzielenia wsparcia przy próbie zorganizowania zagospodarowania
części wolnego czasu mieszkańcom miasta podczas epidemii koronawirusa.
Rozumiemy, iż podczas epidemii władze i urzędnicy miasta muszą podejmować szereg decyzji mniej lub bardziej ważnych – niemniej, sukcesywnie „armia urzędników” winna dostrzegać
problem „skoszarowania mieszkańców” i nadmiaru czasu, którego trudno im zagospodarować w
sytuacji ograniczonych możliwości kontaktowych między ludźmi. Narastają problemy społeczne,
frustracja i zobojętnienia, które czasem przeradza się w agresję. Dla UM ten problem jest
prawdopodobnie nieistotny. Wywieszenie jednego czy dwóch banerów o wątpliwej treści, żadnego
problemu społecznego nie załatwi a epidemia trwa i trudno przewidzieć jej koniec i ograniczenia z
nią związane.
Dla nas treść pisma jest oburzająca, a mianowicie:
a. Do jednych z zadań UM jest integracja mieszkańców i inicjacja aktywności na różnych
szczeblach. Epidemia nie zwalnia z nie myślenia i działania!
b. Sugerowanie w piśmie, że dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych jest
oparte na standardowych procedurach, z których można aktualnie skorzystać, także w tej
opisanej sytuacji jest typowym urzędniczym nadużyciem.
c. Arogancją jest powyższa propozycja, z uwagi na fakt, że epidemia to nie jest codzienność i
szablonowe myślenie i działanie UM wymaga szybkich korekt i zmian. Zaproszenie do
otwartych konkursów (których brak) w tej sytuacji jest kpiną i lekceważeniem.
d. Organizacje pozarządowe domagają się wsparcia. Często nie chodzi o wsparcie finansowe,
ale organizacyjne, prestiżowe poparcie czy marketingowe, itp.
Społeczeństwo próbuje się samo organizować, lecz bez wsparcia organizacyjnego, logistycznego,
kadrowego i technicznego trudno o spektakularne efekty.
Sadzimy, iż Urząd Miasta na wielu płaszczyznach jest nieporadny i bez inicjatyw, a samo
zamkniecie się urzędników i odgrodzenie od społeczeństwa przynosi niepochlebne opinie.
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