
w numerze:

ms.bielsko-biala.pl W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 2/470  5.02.2021

2/2021

w numerze:

pożyczka 
na wymianę 
pieców
– str. 4

v lo drugie  
w woj.  
śląskim
– str. 5

kuchenna 
rewolucja  
w przedszkolu
– str. 6

pożegnanie  
marii  
koterbskiej
– str. 8

Nowo wybudowana sala 
gimnastyczna przy Szkole 
Podstawowej nr 31 przy ul. 
Zapłocie Duże w Starym Bielsku 
czeka już tylko na uczniów.  
29 stycznia odbyło się oficjalne 
otwarcie obiektu – bardzo 
skromne z powodu epidemii oraz 
zdalnej nauki.

W uroczystości wzięły udział m.in. 
władze miasta z prezydentem Jarosła-
wem Klimaszewskim na czele, jego za-
stępca Adam Ruśniak, radni Rady Miej-
skiej Bielska-Białej Piotr Kochowski i Da-
riusz Michasiów oraz dyrekcja szkoły i kil-
koro przyjaciół Starego Bielska.

Budowa tego tak potrzebnego przy 
Szkole Podstawowej nr 31 obiektu trwa-
ła 18 miesięcy i zakończyła się w listopa-
dzie ubiegłego roku. W połowie stycznia 
br. stosowne służby wydały pozwolenie 
na użytkowanie obiektu. Wartość inwe-
stycji wyniosła 7,4 mln zł.

Na nowy, połączony ze szkołą łącz-
nikiem, budynek składają się dwie kon-
dygnacje. Główna cześć obiektu to sala 

Dzięki mieszkańcom Bielska-Białej  
i okolic na konto Fundacji Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy wpłynie 
co najmniej 487.000 zł. To wspólny wynik 
wolontariuszy kwestujących w trzech 
sztabach: WOŚP Bielsko – Sztabie LO5, 
Extreme Trauma Team i sztabie WOŚP 
Grupa Ratownictwa PCK Bielsko-Biała.

Ta kwota rosła dzięki eSkarbonce, do której 
można było wpłacać pieniądze jeszcze w ponie-
działek – 1 lutego do godziny 23:59. Do 4 lutego do 
godz. 22.00  trwała również na allegro licytacja kola-
cji z prezydentem Bielska-Białej Jarosławem Klima-
szewskim. Gdy zamykaliśmy numer, za kolację trze-
ba było  już zapłacić prawie 10.000 zł.                                                     

ciąg dalszy na str. 3

sala w starym bielsku robi wrażenie

sportowa z boiskami do gier zespołowych: do 
gry w koszykówkę służą boisko główne o wy-
miarach 28 x15 m i dwa niewymiarowe bo-
iska poprzeczne, do gry w siatkówkę – boisko 
główne 18 x 9 m oraz dwa niewymiarowe bo-
iska poprzeczne. Również na parterze znajdu-
je się zaplecze socjalne – dwie szatnie z wę-
złami sanitarnymi dla 60 uczniów, toalety, po-

kój trenera i pierwszej pomocy, dwa magazyny 
oraz pomieszczenie gospodarcze.

Druga część to zaplecze socjalno-tech-
niczne z pomieszczeniami dydaktycznymi 
– salką, która będzie zaadaptowana na pra-
cownię komputerową dla 20 osób, i bibliote-
ką.Mieszczą się one na pierwszym piętrze bu-
dynku.                                 ciąg dalszy na str. 3

zebraliśmy pół miliona na wośp!
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Na bielskich drogach policjanci prowadzili działania pod hasłem Nie-
chronieni uczestnicy ruchu drogowego. Funkcjonariusze zwracali szcze-
gólną uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych i rowe-
rzystów, ale też bacznie przyglądali się, czy piesi nie łamali przepisów ko-
deksu drogowego. Zaangażowani do tych działań policjanci 22 stycznia 
ujawnili ponad 100 wykroczeń w ruchu drogowym. Blisko 90 wykroczeń 
popełnionych zostało przez kierujących pojazdami, to przede wszystkim 
nieprzepisowe zachowania w rejonie przejść dla pieszych i w stosunku do 
pieszych. Na kierujących policjanci nałożyli blisko 70 mandatów karnych, 
sporządzili 17 wniosków o ukaranie do sądu i pouczyli ok. 20 kierowców. 
Stróże prawa ukarali także 6 pieszych i pouczyli kolejnych 7. Ich wykro-
czenia polegały głównie na przechodzeniu przez jezdnię w miejscach nie-
dozwolonych lub na czerwonym świetle. Policjanci ujawnili jednego kieru-
jącego, który wsiadł za kierownicę po spożyciu alkoholu.           oprac. JacK

Każdy kierowca wie, że w zimie samochody i ich akumulatory lu-
bią robić przykre niespodzianki. Warto więc pamiętać, że Straż Miejska  
w Bielsku-Białej pomaga uruchamiać auta.

Od czterech lat bielska Straż Miejska prowadzi akcję Akumulator, 
skierowaną do kierowców, którzy nie mogą uruchomić pojazdów. Takie 
sytuacje zdarzają się zwłaszcza zimą, kiedy niskie temperatury powodu-
ją spadek wydajności akumulatorów. Funkcjonariusze SM wyposażeni są  
w tzw. urządzenie rozruchowe, które pomaga dobrać odpowiednią moc do 
danego samochodu i uruchomić pojazd. Akcja prowadzona jest przez cały 
rok, nie tylko w okresie zimowym. Każdy, kto ma problem z akumulatorem, 
może przez całą dobę dzwonić pod numer alarmowy 986, aby szybko 
otrzymać bezpłatną pomoc. W ciągu czterech lat trwania tej akcji strażni-
cy pomogli uruchomić auto 863 kierowcom. Zimą 2020/2021 udzielili po-
mocy już 100 właścicielom rozładowanych akumulatorów.                         r

Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski zajął 1. miejsce  
w plebiscycie: Osobowość Roku 2019 w kategorii polityka, samorządność 
i społeczność lokalna województwa śląskiego. Konkurs co roku na tere-
nie naszego województwa organizuje Dziennik Zachodni, a w skali całego 
kraju poszczególne tytuły Polska Press.

Prezydent miasta otrzymał nominację za nową jakość w prowadze-
niu polityki w mieście, otwarcie na mieszkańców i wywiązywanie się ze 
złożonych obietnic. O wygranej zdecydowało głosowanie w internecie i za 
pomocą SMS-ów.

Podsumowaniem edycji 2019 roku miała być ogólnopolska gala  
z udziałem laureatów i wręczeniem wyróżnień. Niestety, pandemia zwią-
zana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa uniemożliwiła zrealizowanie 
tych planów. Dlatego w ostatnich dniach organizatorzy konkursu zdecydo-
wali się przesłać dyplomy bezpośrednio do wyróżnionych.                         r

prezydent b-b  
osobowością roku 2019

bezpieczeństwo pieszych  
na bielskich drogach

strażnik pomoże  
odpalić auto

Zimowym utrzymaniem dróg w mieście w sezonie 2020/2021 – w za-
kresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej – zajmuje się firma SU-
EZ Bielsko-Biała S.A. mieszcząca się przy ul. Reksia 6.

Z dyspozytorem firmy SUEZ  można się kontaktować mailowo pod 
adresem: zima.suezbb@suez.com oraz telefonicznie. Całodobowa ob-
sługa interwencji i zgłoszeń czynna jest pod numerami telefonicznymi: 33 
4992016 i 33 4992026.

Przypominamy też, że Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, który 
zleca firmie SUEZ zimowe utrzymanie dróg, uruchomił dodatkowy, mobil-
ny numer telefoniczny do zgłaszania problemów związanych z odśnieża-
niem dróg w Bielsku-Białej – 503692143. Czynny jest w godzinach pracy 
MZD, czyli w godz. 7.30-15.30. W koordynacji Akcji zima na bieżąco bio-
rą udział oddelegowani do tego inspektorzy MZD. Ze względu na duże 
prawdopodobieństwo przebywania ich w terenie, dyrekcja MZD podjęła 
decyzję o uruchomieniu telefonu mobilnego.                             oprac. JacK

w sprawie odśnieżania 
dzwoń na 503 692 143

fot. pixabay

rekrutacja  
do przedszkoli  
i szkół
PRZEDSZKOLA – od 1 marca

Postępowanie rekrutacyjne do 
przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 
rozpocznie się 1 marca br. i będzie pro-
wadzone na wniosek rodziców ubiegają-
cych się o przyjęcie dziecka do przed-
szkola po raz pierwszy.

Rodzice dzieci już przyjętych do 
przedszkola składają jedynie deklara-
cję o kontynuowaniu wychowania przed-
szkolnego w kolejnym roku szkolnym, 
w terminie 7 dni poprzedzających ter-
min rozpoczęcia postępowania rekruta-
cyjnego.

Kandydaci w wieku od 3 do 5 lat 
urodzeni w latach 2016-2018 mają usta-
wowe prawo do korzystania z wychowa-
nia przedszkolnego. Kandydaci w wieku 
6 lat urodzeni w 2015 roku mają usta-
wowy obowiązek rocznego przygoto-
wania przedszkolnego w przedszkolu. 
Na wniosek rodziców mogą też rozpo-
cząć naukę w klasie I szkoły podstawo-
wej. Kandydaci urodzeni w latach 2013-
2014 posiadający orzeczenie o potrze-
bie kształcenia specjalnego mogą kon-
tynuować wychowanie przedszkolne 
po uzyskaniu odroczenia od obowiązku 
szkolnego.

Do publicznego przedszkola mogą 
zostać przyjęci tylko kandydaci zamiesz-
kali w Bielsku-Białej. Kandydaci za-
mieszkali poza obszarem Bielska-Białej 
mogą ubiegać się o przyjęcie do przed-
szkola dopiero w postępowaniu uzupeł-
niającym, jeżeli po przeprowadzeniu po-
stępowania rekrutacyjnego przedszko-
le nadal dysponuje wolnymi miejscami. 
Dotyczy to również  dzieci urodzonych 
do końca lutego 2019 r.

Formularz wniosku o przyjęcie 
dziecka do przedszkola znajduje się pod 
adresem: www.bielsko-biala.nabory.pl. 
Również pod tym adresem znajdują się 
oferty każdego przedszkola wraz z licz-
bą wolnych miejsc, a także opis lokali-
zacji oraz szczegółowe informacje od-
noszące się do postępowania rekruta-
cyjnego na każdym jego etapie.

SZKOŁY PODSTAWOWE  
– od 8 marca

Rekrutacja do klas pierwszych 
ogólnodostępnych szkół podstawowych 
prowadzonych przez miasto Bielsko-
-Biała na rok szkolny 2021/2022 roz-
pocznie się 8 marca br.

q
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wypełnij 
ankietę  
o ekospalarni

Prezydent Bielska-Bia-
łej zaprasza do wypełnienia 
krótkiej ankiety poświęconej 
systemowi gospodarki od-
padami w naszym mieście, 
w tym ewentualnej budowie 
ekospalarni, która stanowiła-
by zamknięcie tego systemu. 

– Dialog z mieszkańca-
mi jest ważną częścią pro-
cesu podejmowania decy-
zji o kierunkach rozwoju na-
szego miasta, dlatego ser-
decznie zachęcamy do wy-
pełnienia ankiety. Będziemy 
wdzięczni za Państwa głos 
w tej sprawie – zachęca pre-
zydent. 

Ankieta jest dostęp-
na od 1 do 14 lutego 2021 r. 
pod adresem internetowym:  
www.bielsko-biala.pl/ankieta-
-ekospalarnia.

SALA W STARYM BIELSKU ROBI WRAŻENIE
– dokończenie ze str. 1

 – Dziękuję za ten obiekt w imieniu własnym, ale 
przede wszystkim w imieniu dzieci i nauczycieli. Dzięki 
temu, że ta hala powstała będziemy mogli kształcić na-
szych uczniów, tak jak powinno się to robić w XXI wie-
ku. Biblioteka pozwoli nam lepiej, efektywniej i bardziej 
kreacyjnie budzić w uczniach zainteresowanie wiedzą, 
a pracownia komputerowa lepiej przygotowywać je do 
dorosłego życia. Sala gimnastyczna to wspaniałe miej-
sce do pracy nad zdrowym ciałem. Bardzo dziękuję za 
to wszystko – mówił podczas otwarcia dyrektor SP 31 
Roman Szabla.

To, jak ważna była budowa sali gimnastycznej 
w Starym Bielsku, podkreślał prezydent Jarosław Kli-
maszewski.

 – To dla Starego Bielska niewątpliwie wielki 
dzień. Ten obiekt jest naprawdę – nie mamy się cze-
go wstydzić – na poziomie światowym. To, co widzie-
liśmy, robi wielkie wrażenie. Dziękuję całej społeczno-
ści, bo wszystko, co robi samorząd, to nie jest wymy-
ślone, to zawsze jest presja mieszkańców. Tę inwesty-
cję udało się doprowadzić do wspaniałego finału, który 
mam nadzieję jak najszybciej zacznie służyć dzieciom, 
bo aż żal, że sala stoi pusta. Jedyny smutny wniosek 
z tej wielkiej radości jest taki, że tej sali nie wypełniają 

dziś dzieci. Ale nie ma wyjścia. Mam nadzieję, że pan-
demia jak najszybciej się skończy – mówił prezydent 
Jarosław Klimaszewski.

Sala gimnastyczna ma wymiary 42,34 m x 20,10 
m. Jej wysokość to 11,85 m. Zarówno wewnątrz, jak 
na zewnątrz budynku jest bardzo estetycznie, nowo-
cześnie i kolorowo. Na korytarzach i w łazienkach do-
minuje soczysta pomarańczowa barwa. Sala jest już 
wyposażona w sprzęt sportowy, elektroniczne tablice 
i rozsuwane trybuny. W szatniach, bibliotece i pracowni 
komputerowej są meble. Teraz szkoła czeka na zakup 
komputerów. Pieniądze na ten cel wyłoży miasto.  

Emilia Klejmont

ZEBRALIŚMY PÓŁ MILIONA NA WOŚP
– dokończenie ze str. 1

Niestety, nie znalazł się chętny na drugą licytację biel-
skiego sztabu, mianowicie zabytkowy pojazd pożarniczy – 
Willys 6-226.

31 stycznia podczas 29. finału WOŚP na ulice Biel-
ska-Białej i okolic wyszli wolontariusze z charakterystycz-
nymi puszkami. I mimo, że finał był skromniejszy z powo-
dów obostrzeń pandemicznych, bielszczanie nie zawiedli. 
Wśród spacerujących w niedzielę po mieście trudno było 
znaleźć osoby bez czerwonego serduszka na ubraniu – 
symbolu orkiestry wręczanym przez wolontariuszy w za-
mian za datek do puszki. W tym roku pieniądze zebrane 
w całym kraju zostaną przeznaczone na oddziały laryngo-
logii, otolaryngologii oraz diagnostyki głowy.

W ramach orkiestry w Bielsku-Białej zagrał też Miej-
ski Zakład Komunikacyjny. Spółka wypuściła w dniu fina-
łu na ulice miasta specjalnie oklejony autobus z grafikami 
i ogromnym sercem WOŚP. Pojazdem podróżowały całe 
rodziny, nie było też końca zdjęć na tle kolorowego pojaz-
du. MZK miał też swoje licytację. Za ponad 1.130 zł udało 
się sprzedać zwiedzanie bazy MZK połączone z obiadem 
z prezesem spółki i za 350 zł kolekcjonerski zestaw z oka-
zji 125-lecia spółki – pióro i długopis. Bazę MZK zwiedzi 
mieszkaniec Bielska-Białej, a zestaw wylicytował mieszka-
niec Skawiny.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku wszystkie szta-
by orkiestry na terenie naszego miasta zebrały łącznie 
735.000 zł. Na ostateczne podsumowanie tegorocznej 
zbiórki musimy jeszcze poczekać.

Emilia Klejmont

Goście oficjalnego otwarcia sali Pracownia multimedialna
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rada miejska

nadzwyczajna 
sesja  
rady miejskiej

14 stycznia 2021 roku odby-
ła się nadzwyczajna sesja Rady 
Miejskiej Bielska-Białej zwołana na 
prośbę prezydenta miasta Jarosła-
wa Klimaszewskiego. Głównym i je- 
dynym punktem obrad były zmiany 
w uchwale budżetowej miasta na 
bieżący rok.

W imieniu prezydenta cel 
zmiany uchwały budżetowej przed-
stawił skarbnik miasta Dominik Pa-
wiński.

– Obowiązek zwołania tej se-
sji wyniknął z potrzeby naprawienia 
zwykłego błędu pisarskiego, któ-
ry pojawił się przy podejmowaniu 
uchwały budżetowej. Regionalna 
Izba Obrachunkowa zobowiązana 
jest do wydania opinii o możliwości 
finansowania deficytu. W uchwale 
wskazuje się źródło finansowania 
deficytu. W projekcie pierwotnym, 
który podlegał opinii na etapie ob-
rad zarówno składu orzekającego, 
jak i poszczególnych komisji, nie by-
ły wprowadzone autopoprawki. One 
zmieniły wielkość wydatków i defi-
cytu oraz rozszerzyły źródła finan-
sowania deficytu o wolne środki. 
Takowa zmiana znalazła się w za-
łączniku przychody i rozchody. Była 
szczegółowo opisana w uzasadnie-
niu do autopoprawki oraz uwzględ-
niona została w załączniku nr 1 do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
W tekście uchwały nie wprowadzo-
no kolejnego źródła finansowania,  
w związku z powyższym jest ko-
nieczność naprawy tego błędu – 
wyjaśniał Dominik Pawiński. 

Radni bez dyskusji przyjęli 
zmiany 18 głosami, przy 4 głosach 
wstrzymujących się. Była to jedna  
z najkrótszych, jeżeli nie najkrótsza, 
sesja Rady Miejskiej Bielska-Białej. 
Trwała 31 minut i 39 sekund. 

JacK 

Środki z  pożyczki zostaną wydane 
w formie dotacji na realizację 300 inwe-
stycji w roku 2021 Kompleksowego pro-
gramu ochrony powietrza atmosferycz-
nego w zakresie ograniczenia emisji za-
nieczyszczeń do atmosfery miasta Biel-
ska-Białej z budynków mieszkalnych,  
a zobowiązania pokryte dochodami wła-
snymi miasta w latach 2021-2027.

Założenia finansowe tegorocznej 
edycji programu wymiany starych kotłów 
pozwolą na wykonanie modernizacji 
około 450 indywidualnych źródeł ciepła 
w budynkach mieszkalnych w Bielsku-
-Białej, z czego realizacja 300 kotłow-
ni zaplanowana jest z wykorzystaniem 
częściowo umarzalnej pożyczki z WFO-
ŚiG w wysokości 2.400.000 zł. Pozosta-
łe dotacje do modernizacji 150 kotłowni 
zostaną sfinansowane z budżetu miasta 
w kwocie określonej w uchwale budże-
towej, podobnie jak w roku ubiegłym. 
Taki sposób finansowania pozwala na 
bardziej elastyczną realizację Kom-
pleksowego programu ochrony powie-
trza atmosferycznego w zakresie ogra-
niczenia emisji zanieczyszczeń do at-
mosfery miasta Bielska-Białej z budyn-
ków mieszkalnych przez zwiększenie 
różnorodności rozwiązań technicznych,  
a równocześnie umożliwi wnioskowanie 

pożyczka na wymianę pieców

o umorzenie wcześniej zaciągniętych 
pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach na 
zadania proekologiczne.

Przyjęta uchwała jest wymagana 
przy składaniu wniosku o pożyczkę. In-
formację o przyznaniu środków uzyska-
my po rozpatrzeniu wniosku przez za-
rząd i podjęciu pozytywnej decyzji przez 
Radę Nadzorczą WFOŚiGW w Katowi-
cach. Ponadto, pozytywna opinia Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej w Katowi-
cach dotycząca tej uchwały będzie trak-
towana jako forma zabezpieczenia za-
ciągniętego zobowiązania.

Zasady udzielania pożyczek okre-
ślone przez WFOŚiGW stanowią, że 
oprocentowanie pożyczki jest nie mniej-
sze niż 3 proc. w skali roku i liczone bę-
dzie jako 0,95 stopy redyskonta weksli 
obowiązującej na 1 stycznia danego ro-
ku spłaty pożyczki.

Spłatę pożyczki przewiduje się 
rozłożyć na 6 lat, licząc od następnego 
roku po zakończeniu programu. Po spła-
ceniu połowy pożyczki można wniosko-
wać o jej częściowe umorzenie na wa-
runkach obowiązujących w roku złoże-
nia wniosku.                                          JacK

Na XXVIII sesji Rada Miejska Bielska-Białej postanowiła zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 2.400.000 zł na sfinansowanie 
kosztów zadania Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia 
emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2021. 

Rada Miejska Bielska-Białej postanowiła wyrazić 
zgodę na podjęcie działań zmierzających do 
zbycia przez gminę Bielsko-Biała pakietu akcji 
stanowiącego nie więcej niż 45 proc. udziału  
w kapitale zakładowym Towarzystwa Sportowego 
Podbeskidzie S.A.

Zgodę na rozpoczęcie procedury pozyskania nowego 
udziałowca dla Podbeskidzia z jednoczesnym zbyciem części 
akcji poparło 19 radnych, 4 się wstrzymało. Nikt nie był prze-
ciw.

– Proponowane rozwiązanie ma spowodować, aby kibi-
ce naszego klubu byli zadowoleni z osiąganych wyników klubu  
w Ekstraklasie. Jednocześnie chcemy stworzyć lepsze i bar-
dziej optymalne finansowanie sportu na terenie miasta – pod-
kreślał prezydent miasta Jarosław Klimaszewski.

Radni pytali: czy podział akcji Podbeskidzia nie spowodu-
je, że miasto utraci kontrolę nad spółką? kto będzie udziałow-
cem? jak zostaną zabezpieczone interesy miasta? 

W odpowiedzi prezydent poinformował, że jest zwolenni-

kiem podziału akcji 5 x 20 proc. To jednak, jak będzie po nego-
cjacjach, zadecyduje stosowną uchwałą Rada Miejska. Dzisiaj 
za wcześnie o tym mówić.

Zainteresowanie nabyciem akcji TS Podbeskidzie wyka-
zała spółka Safety Frist.

Przyjęta uchwała jest intencyjna i upoważnia prezydenta 
miasta do pozyskania przez gminę Bielsko-Biała inwestorów 
dla TS Podbeskidzie S.A. oraz zbycia pakietu do 45 proc. ak-
cji. Proces sfinalizowania transakcji wymagał będzie kolejnej 
uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zby-
cie w trybie ustawy o zasadach zarządzania mieniem pań-
stwowym. Podjęcie negocjacji ma na celu pozyskanie dla TS 
Podbeskidzie S.A. inwestorów, którzy zapewniliby dalszy roz-
wój spółki. Aktualnie gmina Bielsko-Biała posiada 75.250 ak-
cji TS Podbeskidzie S.A. o wartości nominalnej 100,00 zł każ-
da, tj. o łącznej wartości nominalnej 7.525.000,00 zł, co sta-
nowi 65 proc. udziału w kapitale zakładowym wynoszącym 
11.576.900,00 zł.                                                                   JacK

mniej miasta w podbeskidziu?
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Znamy najlepsze licea i technika  
w kraju w 23. rankingu Fundacji 
Edukacyjnej Perspektywy. Jak zawsze  
w klasyfikacji znalazły się również 
bielskie szkoły ponadpodstawowe.

Pozycję lidera w województwie śląskim od-
dało V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Bia-
łej. Rok temu – i poprzednimi laty – Piątka była 
najlepsza w województwie. W 2021 r. V LO zaj-
muje drugą pozycję w województwie i 21. miejsce 
wśród 1.000 najlepszych liceów w Polsce. Trze-
cie miejsce w rankingu liceów w województwie 
śląskim zajmuje Liceum Ogólnokształcące Ka-
tolickiego Towarzystwa Kulturalnego, w rankingu 
krajowym na 55. miejscu (64. rok temu).

W rankingu znajdziemy również inne biel-
skie licea. Szóste miejsce w województwie i 70. 
w kraju (116. rok temu) zajęło I Liceum Ogólno-
kształcące im. Mikołaja Kopernika. Liceum Ogól-
nokształcące Zgromadzenia Córek Bożej Miłości 
im. Fr. Lechner jest na 11. miejscu w wojewódz-
twie i 117. w kraju (279. w ub.r.). Na 12. miejscu 
w województwie uplasowało się i zostało 125.  
w kraju (72. rok temu) III LO im. Stefana Żerom-
skiego. 36. miejsce w województwie i 324. (304. 
rok temu) zajęło Dwujęzyczne Liceum Ogólno-
kształcące im. Władysława Kopalińskiego. Odpo-
wiednio 40. i 41. miejsce w województwie zajmu-
ją LO Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja 
– w kraju 361 (246. rok temu) i VIII LO im. Hanny 
Chrzanowskiej – w kraju 374 (536. rok temu).

Poza pierwszą pięćsetką w najnowszym 
rankingu znalazły się – IV LO im. Komisji Eduka-
cji Narodowej, Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk 
Pięknych im. Juliana Fałata, Państwowe Liceum 
Sztuk Plastycznych (ZSP), Państwowa Ogólno-

kształcąca Szkoła Muzyczna II St., II LO im. Ada-
ma Asnyka, LO im. Tadeusza Kościuszki i LO Mi-
strzostwa Sportowego.

W rankingu techników, w którym zostało 
sklasyfikowanych 500 najlepszych szkół tego ty-
pu w kraju, Technikum nr 4 w Zespole Szkół Eko-
nomicznych im. M. Kaleckiego zajęło 39. miejsce, 
a w klasyfikacji wojewódzkiej – 5. Technikum nr 1 
Bielskiej Szkoły Przemysłowej jest na 42. miejscu 
w kraju i 6. miejscu w województwie, Technikum 
nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół 
Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych 
im. Jędrzeja Śniadeckiego znalazło się na miej-
scu 81. w kraju i 10. miejscu w województwie ślą-
skim. Technikum nr 11 w Zespole Szkół im. Ju-
liana Tuwima jest na 92. miejscu w kraju i na 12. 
miejscu w województwie.

Poza pierwszą setką są Technikum nr 2 
w Zespole Szkół Budowlanych im. gen. Stani-
sława Maczka, Technikum TEB Edukacja, Tech-
nikum nr 5 w Zespole Szkół Samochodowych  
i Ogólnokształcących, Technikum w ZS CKR im. 
Stanisława Staszica, Technikum nr 7 w Zespole 
Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka 
Kępki i Technikum nr 8 ZSGiH.

W tegorocznym rankingu wzięto pod uwa-
gę dane 2.186 liceów ogólnokształcących i 1.743 
techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: 
maturę w czerwcu 2020 r. zdawało w nich mini-
mum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka 
polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo 
były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Ranking powstał w wyjątkowych dla szkol-
nictwa pandemicznych czasach, kiedy nauka od-
bywała się w trybie zdalnym, co niewątpliwie ma 
wpływ na wyniki osiągnięte przez poszczególne 
placówki.                                                   oprac. ek

v lo drugie w województwie

nakrętki wrzuć do malucha!
Bielsko-Biała, wzorem innych miast, stawia w przestrzeni 

publicznej pojemniki na plastikowe nakrętki. I na tym podobień-
stwa się kończą. Bowiem w większości możemy zaobserwować 
boom na pojemniki w kształcie serca. Natomiast nasz to – uwaga! 
– maluch, a tak dokładnie – pojemnik w kształcie produkowanego  
w mieście przez wiele lat samochodu marki Fiat 126p.

Pierwszy maluch stanął na osiedlu Złote Łany, przy ul. Pod-
górze, w pobliżu bloku nr 18. To piękna, czerwona – jak pierwszy 
pojazd, który przed laty zjechał z linii produkcyjnej w Bielsku-Bia-
łej – metalowa, ocynkowana i polakierowana konstrukcja właśnie 
w kształcie Fiata 126 p, o dość sporych rozmiarach, ale mniej-
szych niż w rzeczywistości.

 – Umiejscowienie pierwszego malucha nie jest przypadko-
we. To robotnicze osiedle Złote Łany, gdzie mieszkali pracownicy 
firmy FSM produkującej maluchy. A pierwszy historyczny maluch 
prawdopodobnie został wyprodukowany przez pana, który miesz-
kał przy ul. Podgórze 20 – mówił jeden z inicjatorów akcji, radny 
Maksymilian Pryga.

Podczas prezentacji malucha na Złotych Łanach obecny był 
zastępca prezydenta miasta Adam Ruśniak.

 – Celem naszej akcji jest ekologia, a zebrane nakrętki oczy-
wiście posłużą jako darowizna dla potrzebujących – mówił A. Ru-
śniak. Prezydentowi i radnym z Klubu Radnych Wspólnie dla Biel-
ska-Białej, z inicjatywy których powstał maluch, towarzyszyły 
dzieci. Wszyscy wspólnie wrzucili do pojemnika pierwsze nakręt-
ki. Na miejsce dojechał też, mimo trudności, oryginalny Fiat 126p, 
który ostatecznie stanął obok konstrukcji. W sumie w mieście sta-
nie 5 takich maluchów, następny prawdopodobnie na osiedlu Kar-
packim. Pojemniki będą sukcesywnie umieszczane w kolejnych 
lokalizacjach po tym, jak zjadą z linii produkcyjnej.

Warto dodać, że miasto nie ponosi kosztów produkcji ma-
luchów. Ich sponsorem jest firma SUEZ. Do miasta zgłaszają się 
także kolejne firmy, które chcą sponsorować maluchy.

 – Firma SUEZ bardzo chętnie włącza się w różne tego typu 
inicjatywy, które pozwalają pomagać innym i korzystnie wpływa-
ją na środowisko – mówiła prezes zarządu SUEZ Bielsko-Biała 
S.A. Renata Samson.  – Zbieranie nakrętek jest bardzo opłacal-
ne nie tylko w aspekcie pomocy innym, ale też nauki segregowa-
nia odpadów. Kiedy już odkręcimy tę nakrętkę z butelki, to od razu 
mamy sygnał, że butelkę możemy zgnieść i wtedy nasze odpady  
w pojemnikach zajmują mniej miejsca – dodała.

Zebrane nakrętki zostaną przekazane na konkretny cel. Ja-
ki? O tym w miarę potrzeb będą decydowali przedstawiciele orga-
nizacji pozarządowych.

Pojemniki przeznaczone są na wszelkie plastikowe nakrętki, 
bez względu na kształt czy kolor. Ważne, by nie dorzucać do na-
krętek innych przedmiotów.

Emilia Klejmont

25 charakterystycznych czerwonych pojem-
ników na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
zostanie ustawionych w tym roku w mieście. Na 
mocy zawartego przez Urząd Miejski w Bielsku-
-Białej porozumienia, stolica Podbeskidzia dołą-
cza do projektu Elektryczne Śmieci realizowane-
go wspólnie przez MB Recycling, organizację od-
zysku CCR oraz Fundację Odzyskaj Środowisko. 

Udział w projekcie Elektryczne Śmieci ozna-
cza w praktyce bezproblemową i bezkosztową 
utylizację elektrycznych odpadów. Mieszkań-
cy Bielska-Białej będą mogli wrzucać do czer-
wonych pojemników zużyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny nieprzekraczający 50 cm, a więc: 
laptopy, telefony komórkowe, suszarki czy toste-
ry. Odbiór sprzętów o większych gabarytach, jak 
pralki czy lodówki, będzie można zgłaszać indy-
widualnie, dzwoniąc na infolinię: 572 102 102. 
Warto podkreślić, że porozumienie w żaden spo-
sób nie obciąża budżetu miasta.

pojemniki na elektrośmieci

Szczegóły dotyczące projektu Elektrycz-
ne Śmieci wraz z listą proponowanych lokalizacji 
czerwonych pojemników znajdują się na stronie: 
http://www.czystemiasto.bielsko-biala.pl/

Informacje o samym projekcie Elektryczne 
Śmieci zamieszczone są na stronie internetowej: 
https://elektrycznesmieci.pl/                     oprac. ek
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Wydział Inwestycji Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej 
zakończył modernizację bloku 
żywieniowego wraz z zapleczem 
w budynku Przedszkola nr 38 
przy ul. Grażyny 19.

 – Kuchenne rewolucje w tym 
przedszkolu oceniam bardzo wysoko. 
Stan poprzedniej kuchni nie tylko nie 
był zadowalający, ale wymagał radykal-
nych działań. Stosowne działania zo-
stały podjęte, prace powadzono na ży-
wym organizmie – podczas remontów 
placówka przez cały czas funkcjonowa-
ła. Teraz możemy cieszyć się, że przed-
szkole ma piękną i funkcjonalną kuchnię 
– mówi zastępca prezydenta Bielska-
-Białej Piotr Kucia. 

Na dobrą sprawę kuchnia w przed-
szkolu pochodziła z czasów późne-
go Gierka i przez lata nic się w niej nie 
zmieniało. Dopiero w marcu tego roku 
miasto uzyskało pozwolenie na budowę 
obejmujące przebudowę bloku żywie-
niowego wraz z zapleczem oraz wyko-

nanie zabezpieczeń pożarowych w ca-
łym obiekcie. 1 czerwca 2020 r. zawar-
to umowę na realizację robót budowla-
nych.

 – Modernizacja bloku żywienio-
wego zakładała przeprowadzenie kom-
pleksowego remontu pomieszczeń zaj-
mowanych przez kuchnię z zapleczem 
oraz magazynów, pomieszczeń tech-
nicznych, socjalnych, administracyjnych, 
sanitariatów i innych. Przeprowadzone 
prace przede wszystkim umożliwiły do-
stosowanie pomieszczeń bloku żywie-
niowego do obowiązujących przepisów 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
oraz wymagań sanitarno-higienicznych. 
Umowa obejmowała również wyposaże-
nie bloku żywieniowego w sprzęt gastro-
nomiczny – informuje naczelnik Wydzia-
łu Inwestycji UM Jan Pacia.

Pierwotnie prace modernizacyjne 
w Przedszkolu nr 38 miały zakończyć 
się pod koniec sierpnia, jednak wystąpi-
ły nieprzewidziane przeszkody związa-
ne z bardzo złym stanem konstrukcji bu-
dynku. Przed kontynuowaniem prac ko-

W grudniu br. Wydział Inwestycji 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej za-
kończył prace remontowe na III i IV pię-
trze w budynku poradni. Polegały one 
na wylaniu nowych posadzek i położe-
niu podłóg, renowacji tynków wewnętrz-
nych, malowaniu i oblicowania ścian, 
wstawieniu nowej stolarki drzwiowej 
i okiennej. Zaaranżowane zostały nowe 
toalety wraz z armaturą i ceramiką sani-
tarną. Przy okazji wymieniono instalację 
wodno-kanalizacyjną i elektryczną.

Wyremontowana została tak-
że klatka schodowa – są nowe stopnie 
i podesty schodowe oraz poręcze. Mo-
dernizacji doczekały się też schody ze-
wnętrzne. Wykonano również zabez-
pieczenie przeciwpożarowe budynku. 
Polegało ono na wydzieleniu stref po-
żarowych w przychodni przez montaż 
stolarki drzwiowej o odporności ognio-
wej. Doprowadzono nowe przyłącze ze-
wnętrzne wody oraz zainstalowano hy-
drant. Wprowadzono też system oddy-
miania klatki schodowej przez zamon-

towanie klap oddymiających i drzwi na-
powietrzających, powstał system sygna-
lizacji pożaru. 

– Sama nazwa placówki zobowią-
zuje do tego, aby wszystkie dzieci, któ-
re musza z niej korzystać, mogły odby-
wać zajęcia czy też terapie w godziwych 
warunkach. Sukcesywnie dążyliśmy do 
tego, aby obiekt zmodernizować i do-
posażyć. To zadanie było trudne i bar-
dzo pracochłonne, dlatego jego realiza-
cja trwała parę lat. Obecnie zakończyli-
śmy całkowity remont wnętrza placówki, 
a wyposażenie, które zakupiliśmy w po-
rozumieniu z nauczycielami i terapeuta-
mi, na pewno sprawi, że zajęcia tu pro-
wadzone będą miały dobre efekty – pod-
kreśla zastępca prezydenta Bielska-Bia-
łej Piotr Kucia.

Trzeba przypomnieć, że obecna 
modernizacja Zespołu Poptradni to kon-
tynuacja wykonanych w latach wcze-
śniejszych prac remontowych na kondy-
gnacjach parteru, I i II piętra w budynku 
poradni.

kuchenna rewolucja w przedszkolu nr 38 

nieczne stało się opracowanie eksperty-
zy i projektu dodatkowej konstrukcji. 

Ostatecznie modernizacja zakoń-
czyła się 10 grudnia 2020 r. Koszt ro-
bót budowlanych i wyposażenia bloku 
żywieniowego wyniósł 1.064.248,12 zł 
brutto.

 – Do tej pory naszą największą 
bolączką była kuchnia. Teraz przeszła 

ona prawdziwą rewolucję, co najlepiej 
obrazują stare zdjęcia. Pewnie dla in-
nych jest to coś normalnego, jednak 
dla nas to skok cywilizacyjny – przyzna-
je dyrektor Przedszkola nr 38 Marianna 
Łabędź-Orlicka. – Modernizacja objęła 
również gabinety specjalistów i pomiesz-
czenia w części gospodarczej – dodaje 
dyrektor.                                                 ek

weneckie lustra w budynku poradni
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych został 
wyremontowany. W tym roku modernizacji poddano trzecie i czwarte 
piętro budynku przy ulicy Juliusza Słowackiego 45.
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W związku z sytuacją przygotowa-
ny został wariantowy plan robót rozpisa-
ny do połowy marca br. Zaplanowano 
przy tym trzy zmiany organizacji ruchu 
– w zależności od postępu prac. Na od-
cinku od ronda u wlotu na ul. Nowomię-
dzyrzecką do ronda przy ul. Jaworzań-
skiej ma zostać wprowadzona docelowa 
organizacja ruchu z dwoma pasami na 
obu jezdniach. Dzięki zakończeniu bu-
dowy mostu na rzece Wapienica, po-
między rondem z ul. Jaworzańską a ron-
dem przy ul. Wapienickiej ruch zostanie 
przeniesiony na docelowe jezdnie (po 
jednym pasie ruchu). Jeśli warunki po-
zwolą, na fragmencie ul. Cieszyńskiej 
od granicy miasta do ronda z ul. Mię-
dzyrzecką będą wykonywane prace bru-
karskie. Wiąże się to jednak z wprowa-
dzeniem na około tydzień ruchu waha-
dłowego.

Przy małej pokrywie śniegu 
i niewielkich ujemnych temperaturach 

most  
na warszawskiej

W planach Miejskiego Zarządu 
Dróg w Bielsku-Białej na 2021 rok znaj-
duje się rozbudowa ulicy Warszawskiej 
wraz z budową mostu. Taki obiekt, obec-
nie mocno wysłużony, przebiega w ulicy 
Warszawskiej nad potokiem Starobiel-
skim, na odcinku między ulicą Budowla-
nych a Czechowicką. Dostrzegają go ra-
czej piesi, niż kierowcy.

Koszt zadania wyceniono na ok. 9 
mln zł. MZD będzie go realizować, jeśli 
miastu uda się uzyskać dofinansowanie 
z rezerwy subwencji ogólnej Minister-
stwa Infrastruktury.                               JacK

 – Możemy powiedzieć, że wie-
loletni remont naszego budynku wła-
śnie się zakończył. Elementy remon-
towane w różnych latach połączyła 
klatka schodowa, która w całym bu-
dynku od parteru po czwarte piętro 
została zmodernizowana. Na trze-
cim piętrze właściwie wszystko zo-
stało na nowo zrobione. Szczególnie 
cieszą nas gabinety do indywidualnej 
pracy z dzieckiem. Dużym ułatwie-
niem, zwłaszcza podczas wykonywa-
nych badań i obserwacji, są pokoje 
z lustrem weneckim, które mamy na 
każdym piętrze – informuje dyrektor 
Zespołu Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznych Małgorzata Salamon. 

Wartość wykonanych prac wy-
niosła 2,2 mln zł. Realizowano je od 
czerwca do grudnia br. Projektantem 
remontu było Studio S1 – Marek Sto-
janowski, a wykonawcą firma BUD-
-MAL – Marzena Mędrala.

 – Wykonane prace poprawi-
ły standard użytkowy i bezpieczeń-
stwa pożarowego budynku, który jest 
bardzo ważny ze względu na pełnio-
ną funkcję społeczno-terapeutyczną 
dla mieszkańców naszego regionu 
– mówi naczelnik Wydziału Inwesty-
cji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Bia-
łej Jan Pacia.

JacK, ek

drogowcy na ulicy cieszyńskiej
Największa prowadzona obecnie inwestycja drogowa w Bielsku-Białej nie ma szczęścia do pogody. W zeszłym roku intensywne deszcze 
wstrzymały pracę, w tym silne opady śniegu i niskie temperatury ograniczają możliwości prac na rozbudowywanej ulicy Cieszyńskiej.

szyńskiej od granicy miasta w kierunku 
ronda przy ul. Nowomiędzyrzeckiej oraz 
w rejonie nowego mostu na rzece Wa-
pienica i dalej w kierunku skrzyżowania 
z ul. Skrzydlewskiego. Na odcinku od 
Ronda Czesława Niemena do ul. Jesio-
nowej zaplanowano także budowę na-
sypu pod poszerzenie korony drogi. Tu 
także przy sprzyjających warunkach at-
mosferycznych będą się odbywać robo-
ty brukarskie.

W warunkach zbliżonych do zera 
stopni możliwe będą też – budowa sie-
ci szerokopasmowej, betonowanie gło-
wic pali pod ekrany akustyczne oraz ro-
boty stabilizujące podłoże. W planach 
jest także budowa krawężników w ciągu 
głównym ulicy Cieszyńskiej – pomiędzy 

na najbardziej rozkopanym fragmencie 
ul. Cieszyńskiej – pomiędzy skrzyżowa-
niami z ulicami Wapienicką i Stanisława 
Skrzydlewskiego – planowane są: wy-
wóz nadmiaru gruntu, budowa funda-
mentów ekranów akustycznych, montaż 
balustrad, zabudowa oraz regulacja krat 
i włazów. Możliwa jest także budowa ka-
nalizacji deszczowej w rejonie wjazdu 
na lotnisko, przebudowa pobliskiej sie-
ci energetycznej niskiego napięcia, bu-
dowa elementów kanalizacji deszczowej 
czy montaż barierek dla pieszych.

Po roztopieniu pokrywy śniegu i us- 
taniu zmarzliny gruntu – przy dodatnich 
temperaturach – możliwa zaś będzie 
kontynuacja robót brukarskich na odcin-
kach chodników po obu stronach ul. Cie-

ulicami Nowogościnną 
a Skrzydlewskiego.

Za zabezpiecze-
nie zimowe terenu budo-
wy wraz z utrzymaniem 
chodników odpowia-
da wykonawca, który do 
prac porządkowych od-
delegował wyposażone 
w odpowiedni sprzęt eki-
py pracowników.

Na ul. Cieszyńskiej  
najwięcej do zrobienia 
jest w rejonie lotniska. 
Gdy zakończą się pracę 
budowlane, przewidziane 
jest zagospodarowanie 
terenów do niego przy-
ległych. Powstanie nowy 
parking w sąsiedztwie 

Lasku Bathelta, stanowiący zaplecze 
postojowe dla pętli rekreacyjnej, która 
jest tam wytyczona. Szczególnie doce-
nią go kierowcy, chcący dojechać do lot-
niska od strony ul. Cieszyńskiej, i miesz-
kańcy znajdujących się tu dużych osie-
dli. Koszt tej inwestycji wynosi 2,7 mln zł.

Zgodnie z podpisanym aneksem, 
prace przy modernizacji ul. Cieszyń-
skiej potrwają do końca czerwca. Te-
raz wykonawca skupia się na tym, aby 
w jak najkrótszym czasie oddać do użyt-
ku obydwa podziemne przejścia dla pie-
szych. Związane jest to z zapowiedzia-
mi, że powoli dzieci będą wracać do 
szkół i trzeba im zapewnić maksimum 
bezpieczeństwa w drodze do placówek 
oświatowych.                           oprac. JacK
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Ostatnie pożegnanie Marii Koterbskiej 
miało miejsce w bielskim kościele Opatrzno-
ści Bożej. W uroczystościach pogrzebowych – 
oprócz rodziny z synem Romanem Franklem – 
udział wzięli m.in. przedstawiciel Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, szef gabine-
tu politycznego ministra Kacper Sakowicz; bur-
mistrz Augustowa Mirosław Karolczuk; repre-
zentant prezydenta Wrocławia, prezes zarządu 
MPK we Wrocławiu Krzysztof Balawejder oraz 
delegacja bielskiego samorządu na czele z pre-
zydentem miasta Jarosławem Klimaszewskim.

 – Z ogromną czcią pochylamy dziś gło-
wy, mając we wdzięcznej pamięci osobę wyjąt-
kową i niezwykłą. Bo taka bezsprzecznie była 
Maria Koterbska. Całym swoim życiem zapra-
cowała na wielki szacunek, którym wszyscy ją 
darzyliśmy. Pani Maria była artystką nietuzin-
kową. Gdy przed laty rozpoczynała swoją mu-
zyczną karierę, nikt w Polsce nie śpiewał tak 
jak ona. Można powiedzieć, że wytyczała w ro-
dzimej muzyce zupełnie nowe szlaki. Nieprzy-
padkowo zresztą była określana przydomkiem 
królowej swingu. Była wielką artystką, ale rów-
nocześnie bardzo skromną osobą. Zawsze ra-
dosną, uśmiechniętą i życzliwą. Pani Marii nie 
można było nie lubić. Była rodowitą bielszczan-
ką. I choć zrobiła ogromną karierę, nigdy swo-
jego rodzinnego miasta nie opuściła. Zawsze  
z ogromną dumą podkreślała, skąd pochodzi.  
I za to – my bielszczanie – ją kochaliśmy – mó-
wił Jarosław Klimaszewski. – Warto przy tej 
okazji podkreślić jeszcze jedną rzecz, otóż pani 
Maria udowodniła, że można zostać wielką ar-
tystką, nie przenosząc się do Warszawy czy in-
nego dużego ośrodka miejskiego. Bo prawdzi-
wy talent zawsze się obroni. Pani Maria na za-
wsze pozostanie w naszych myślach i sercach. 
Pozostanie z nami także jej bogata twórczość. 
Twórczość – nie mam co do tego najmniejszych 
wątpliwości – łącząca pokolenia.

Syn Roman Frankl podziękował za piękne 
słowa oraz za pomoc w organizacji uroczysto-
ści. Na koniec dodał:

 – Jestem właściwie jedyną osobą, któ-
ra znała moją matkę jako... matkę. I chciałbym 
jej teraz za to bardzo podziękować. Była matką 
wyjątkową, kochającą, ciepłą i matką na każ-
de zawołanie. Będzie mi jej bardzo brakowa-
ło. Gdyby mnie ktoś spytał, kim chciałbym być  
w następnym życiu, z pewnością odpowiedział-
bym: znów synem Marii Koterbskiej.

Po mszy pogrzebowej uczestnicy uroczy-
stości udali się na cmentarz parafii św. Mikołaja 
przy ulicy Grunwaldzkiej. Maria Koterbska spo-
częła obok zmarłego rok wcześniej męża, Ja-
na Frankla.

Maria Koterbska urodziła się 13 lipca 1924 
r., pochodziła z artystycznej rodziny, wielce za-
służonej dla polskiego życia muzycznego i te-
atralnego w Bielsku i Białej. 

Chociaż za jej oficjalny debiut estradowy 
uważany jest występ w noc sylwestrową 1949 
roku w Katowicach, to wcześniej odnajdujemy 
ją w obsadzie Krakowiaków i Górali Jana N. Ka-
mińskiego wystawionych na scenie bielskiego 
teatru 16 czerwca 1945 r. w reżyserii Rudolfa 
Luszczaka i prowizorycznej oprawie scenogra-
ficznej Elwiry Czech-Kamińskiej. Było to pierw-
sze przedstawienie na scenie teatru w Bielsku 
po wojnie.

W 1949 roku Maria Koterbska, studentka 
farmacji, wystąpiła w sylwestrowym programie 
Teatru im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowi-
cach – Studenci i aktorzy – Warszawie. Usły-
szał ją tam Jerzy Harald i złożył artystce pro-
pozycję współpracy z Orkiestrą Taneczną Roz-
głośni Śląskiej Polskiego Radia. Odniosła wiel-
ki sukces po nagraniu z orkiestrą radiową Je-
rzego Haralda (pierwszy koncert w Filharmonii 
Śląskiej 2 października 1950 roku) takich utwo-
rów, jak: Brzydula i rudzielec, Mój chłopiec pił-
kę kopie i Wrocławska piosenka. W latach 1952-
1956 współpracowała z krakowskim Teatrem 
Satyryków. Współtworzyła Wagabundę, jeden 
z najpopularniejszych kabaretów powojennej 
Polski. Koncertowała z zespołami Wiktora Ko-
lankowskiego i Tomasza Śpiewaka w kraju i za 
granicą, w wielu krajach Europy, w Izraelu oraz  
w ośrodkach polonijnych USA i Kanady. Od-
nosiła sukcesy na wielkich krajowych festiwa-
lach – w Sopocie w roku 1963 (II nagroda) czy  
w Opolu (honorowe Grand Prix w 1987 r.).

Jako pierwsza w Polsce śpiewała swingu-
jące piosenki. Jej dorobek piosenkarski to po-
nad 1.500 utworów. W filmie Irena do domu!  
zaśpiewała sławną Karuzelę. Piosenki w jej wy-
konaniu wykorzystano także w filmie Sprawa do 
załatwienia.

Maria Koterbska była laureatką Nagrody 
Artystycznej Polskiej Estrady Prometeusz’96 za 
wybitne osiągnięcia w sztuce estradowej. 5 ma-
ja 1994 roku bielska Rada Miejska przyznała jej 
tytuł zasłużonej dla Bielska-Białej.               JacK

pożegnanie marii koterbskiej
Maria Koterbska – wielka dama polskiej muzyki i prawdziwa ikona Bielska- 
-Białej – odeszła 18 stycznia 2021 r. Została pożegnana podczas państwowych 
uroczystości, które odbyły się 22 stycznia br.

22 stycznia w bielskim Ratuszu burmistrz Augustowa Miro-
sław Karolczuk przekazał Romanowi Franklowi przyznany Marii 
Koterbskiej przez tamtejszy samorząd Medal za zasługi dla Au-
gustowa. Jest to najwyższe i najważniejsze wyróżnienie nada-
wane przez augustowski magistrat. Maria Koterbska była uwa-
żana przez mieszkańców Augustowa za ambasadorkę ich mia-
sta za sprawą piosenki Augustowskie noce.

Władze Augustowa zastanawiają się nad dodatkowym 
upamiętnieniem zmarłej artystki. Grupa tamtejszych radnych 
wystąpiła właśnie z inicjatywą ustawienia nad jeziorem Necko 
ławeczki Pani Marii Koterbskiej. q

W związku ze śmiercią artystki w bielskim Ratuszu do 28 stycznia 
wyłożona była księga kondolencyjna, na zdjęciu: wpisu dokonuje 
przewodniczący RM Janusz Okrzesik 

Prezydent Jarosław Klimaszewski

Młodzież Biel-
skiej Piwnicy 
Artystycznej im. 
Marii Koterbskiej
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Bielskie murale wzbogaciły się o tabliczki in-
formacyjne umieszczone bezpośrednio na każdym  
z nich. Przeczytamy na nich treści dotyczące autorów, 
tytułów czy roku powstania. Obecnie w Bielsku-Bia-
łej mamy 24 murale. Każdy z nich został już opatrzo-
ny tabliczką.

Do tej pory wszyscy zainteresowani bielskimi 
muralami mogli zaczerpnąć wiedzy na ich temat z wy-
danego przez Wydział Promocji Miasta Urzędu Miej-
skiego w Bielsku-Białej przewodnika, w wersji papie-
rowej i on-line oraz mapy tematycznej, jak również ze 
strony internetowej Galerii Bielskiej BWA – inicjatora 
i koordynatora realizacji większości murali w mieście.

Zaprojektowane i zamontowane pod koniec 
2020 roku tabliczki, powstałe dzięki współpracy Wy-
działu Promocji Miasta z Galerią Bielską BWA, pro-
mują systematycznie rozwijany szlak bielskich murali; 
zawierają informacje o ich autorach, tytułach czy roku 
powstania. Można się z nich dowiedzieć, w ramach ja-
kiego projektu powstały i jakie instytucje oraz firmy by-
ły zaangażowane w ich realizację.

Bardzo ważnym elementem każdej tabliczki jest 
kod QR, który po zeskanowaniu smartfonem przenie-
sie zainteresowanego na stronę internetową Galerii 
Bielskiej BWA, odnosząc do konkretnych podstron, 
zawierających bardziej rozbudowane treści na temat 
poszczególnych murali.

Bielskie murale zostały wykonane przez zna-
nych streetartowców z Polski i zagranicy, zawsze by-
ły miłą niespodzianką dla bielszczan i odwiedzających 
miasto turystów; potrafiły zaskoczyć swą formą, kolo-
rystyką, lokalizacją czy tematyką – choć ta ostatnia 
zawsze oscylowała wokół ważnych dla miasta tema-
tów historycznych, etnograficznych czy ekologicznych, 
nadając im często szerszy, uniwersalny wymiar.

oprac. ek

ANIELA DUDEK
18 stycznia sto lat ukończyła Aniela Dudek, pen-

sjonariuszka Domu Pomocy Społecznej dla Osób Star-
szych w Bielsku-Białej.

Aniela Dudek urodziła się 18 stycznia 1921 ro-
ku w Międzybrodziu Bialskim. Przez lata mieszkała  
w Bielsku-Białej. Od 2004 r. przebywa w bielskim Do-
mu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych. Pani Anie-
la spędza większość czasu otoczona współmieszkań-
cami, cieszy się zasłużonym odpoczynkiem. Jest wiel-
ką fanką wszelkich słodyczy. Ma silny charakter i nieła-
two zaskarbić sobie jej sympatię. 

bielskie stulatki mieckiego nadobowiązkowo, a angielskiego w czasie 
wojny prywatnie, już po maturze. Uczyła się gry na 
skrzypcach. Była członkinią sodalicji mariańskiej, brała 
udział w życiu wspólnoty i spotkaniach. 

Ukończyła z wyróżnieniem Liceum im. A. Mickie-
wicza, maturę zdała z wyróżnieniem maturę w klasie 
humanistycznej. Zrazu chciała być dziennikarką, bo 
lubiła pisać, potem polubiła przedmioty ścisłe i posta-
nowiła studiować na Akademii Górniczo-Hutniczej na 
kierunku hutniczym. Jako jedna z zaledwie kilku kobiet 
przyjęta została na AGH w 1939 r. Niestety, wkrótce 
wybuchła II wojna światowa. 

Już jako dziecko, od 10. roku życia, udzielała lek-
cji, w czasie wojny w ramach tajnego nauczania przy-
gotowywała uczennice do matury, a po wojnie w latach 
1952-1981 była domową edukatorką swoich pięciorga 
dzieci. W czasie wojny zasłużyła się pracą na rzecz 
rannych żołnierzy, sierot, wysiedleńców z terenów 
wschodnich. Ratowała Żydów, dzięki jej pomocy urato-
wały się dwie koleżanki z jej klasy z liceum. Wyszła za 
mąż za inż. Bartłomieja Marię Bobę, który po wojnie był 
działaczem antykomunistycznym. 

W latach powojennych wraz z mężem przeciwsta-
wiali się czynnie komunistycznemu reżimowi, walcząc 
o wolność wyznania i sumienia, pluralizm w szkolnic-
twie i prawo do edukacji domowej. Byli represjonowani 
– torturowani przez SB, nękani grzywnami i procesami. 
W latach 1952-1962 odbyło się w sprawie szkolnej 18 
rozpraw sądowych. Dzięki heroicznej walce i odwoły-
waniu się do premiera Józefa Cyrankiewicza małżon-
kowie ostatecznie wygrali i jako jedyni w PRL uzyskali 
zgodę na edukację domową swoich dzieci.

Państwo Bobowie stali się jedynym łącznikiem 
pomiędzy przedwojenną tradycją edukacji domowej  
a jej wznowieniem w wymiarze ogólnopolskim po 1989 
r. Pani Danuta była domowa edukatorką swoich pięcior-
ga dzieci. Najstarszą córkę Bogumiłę uczyła w domu 
aż do matury. Bogumiła Boba została lekarką, była po-
słanką na Sejm RP po upadku komuny, pracuje w Szpi-
talu Wojewódzkim w Bielsku-Białej. Syn Bogusław jest 
bielskim artystą malarzem, wielokrotnym laureatem na-
gród. Najmłodsza córka konserwowała najważniejsze 
bielskie zabytki – Ratusz, katedrę, Teatr Polski, kościół 
ewangelicki w Białej; otrzymując trzykrotnie nagrodę  
w konkursie Modernizacja Roku. Wszystkie dzieci po-
siadają wyższe wykształcenie, zajmują się też dalej 
edukacją na różnych poziomach.

Danuta Boba od 1970 r. mieszka w Bielsku-Białej, 
a w rejonie bielskim od 1949 r. 

opr. JacK

DANUTA BOBA
27 stycznia Danuta Janina Ludwika z Wasinów 

(Vašina) Boba obchodziła 100-lecie swoich urodzin.  
Z okazji tak pięknego jubileuszu samorząd Bielska-Bia-
łej przekazał jubilatce moc gorących gratulacji i życzeń. 

Danuta Janina Ludwika Wasina urodziła się 27 
stycznia 1921 r. w Krakowie. W latach szkolnych otrzy-
mała wiele nagród, była prymuską – miała najlepsze 
świadectwo w klasie, ze wszystkich przedmiotów oceny 
bardzo dobre. Włada czterema językami – 8 lat uczy-
ła się łaciny, poza tym francuskiego obowiązkowo, nie-

info o muralach

strażnicy pomagają 
Jak każdej zimy, kiedy temperatury spadają po-

niżej zera, funkcjonariusze Straży Miejskiej w Bielsku-
-Białej kontrolują pustostany i miejsca, gdzie przebywa-
ją bezdomni. W sprawie pomocy dla nich można dzwo-
nić pod numer telefonu 986.

Działania mające zapewnić pomoc jak najwięk-
szej liczbie osób bezdomnych, prowadzone są w dzień 
i w nocy. Osoby, które – pozbawione własnego loka-
lu – zasiedlają pustostany, altany śmietnikowe, wnę-
ki budynków, są informowane o możliwości uzyskania 

pomocy, jej rodzajach, adresach miejsc świadczenia 
usług oraz o numerach telefonów alarmowych służb 
pomocowych. Strażnicy oferują również osobom bez-
domnym gorącą herbatę.

Tegoroczna akcja pomocy bezdomnym realizo-
wana w dobie pandemii prowadzona jest z zachowa-
niem rygorów sanitarnych. Przeszukując trudno do-
stępne miejsca, strażnicy niosąc pomoc potrzebują-
cym, zachowują podstawowe zasady zapobiegawcze, 
które ograniczają ryzyko zakażenia. W akcji pomoco-
wej zima 2020/2021 do tej pory strażnicy udzielili po-
mocy 187 osobom.                                             opr. JacK 
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Decyzje o zjednoczeniu miasta, które zapadły  
w Warszawie, musiały zostać zrealizowane w miejscu, 
którego dotyczyły. Należało powołać wspólne władze 
miejskie. Po długich przygotowaniach nadszedł w koń-
cu pamiętny 20 stycznia 1951 roku. Prezydium Miej-
skiej Rady Narodowej w Bielsku zarządziło obowiąz-
kowe udekorowanie wszystkich domów do 22 stycznia. 
Zdecydowano także, że po uroczystej sesji nastąpi zło-
żenie kwiatów pod pomnikiem bohaterów radzieckich 
poległych w walce o oswobodzenie obu miast.

Pierwsza tzw. zjednoczeniowa sesja Miejskiej Ra-
dy Narodowej odbyła się 20 stycznia w Strzelnicy – dzi-
siejszym Bielskim Centrum Kultury. W prezydium za-
siedli dr Tadeusz Karolini i Jan Grajcarek. Pracownicy 
i radni obu miast stanowili grupę 120 osób, obecne by-
ły także delegacje rad zakładowych, przedsiębiorstw, 
szkół i stowarzyszeń sportowych, w liczbie 380 osób.

Uroczystą sesję po hymnie państwowym rozpo-
czął przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej  
w Katowicach Bolesław Jaszczuk. 

W pierwszych słowach swojego przemówienia 
zwrócił uwagę na ważność tego dnia jako chwili histo-
rycznej i przełomowej w dziejach tych dwóch miast po-
łączonych w jedno miasto Bielsko-Biała. Od chwili tej 
winien zaniknąć antagonizm między ludnością jed-
nego miasta a drugiego, co ujemnie oddziaływało na 
całokształt gospodarki. (...) Obywatel Przewodniczą-
cy WRN wspomniał nadto, jak długo walczyła ludność 
obu miast o złączenie się, jak długo trwały pertraktacje 
i spory w tym przedmiocie, a tylko śmiało rzec można 
przez rząd sanacyjny, przez jednostki kapitalistyczne, 
którym zależało na tem, aby wyniki z pracy robotników, 
dochody i bogactwo zostawały w ich rękach. (...) Na po-
łączeniu tym zyska przede wszystkim klasa robotnicza 
ponieważ teraz będzie łatwiej rozwiązywać zagadnie-
nie kulturalne, oświatowe, mieszkaniowe – napisano  
w protokole MRN. Słowa te spotkały się z głośnymi 
oklaskami.

Trybuna Robotnicza zamieszcza duży artykuł na 
temat połączenia miast pt. Nowe 60-tysięczne miasto 
przemysłowe Bielsko-Biała uroczyście włączone do 
woj. katowickiego. W relacji czytamy m.in.: 

Dzień 20 stycznia 1951 roku, w którym nastąpi-
ło uroczyste połączenie Bielska i Białej Krakowskiej, 
przeszedł w wyjątkowo uroczystym nastroju. (...) Na se-
sji ustalono urzędowe brzmienie nowego 60-tysięczne-
go miasta województwa katowickiego, które odtąd na-
zywać się będzie Bielsko-Biała. Bielsko-Biała tworzyć 
będzie odrębny powiat miejski.

Nowo wybrana Miejska Rada Narodowa Bielska-
-Białej reprezentuje szeroki wachlarz polityczny i spo-
łeczny, grupując aktywistów partyjnych, związkowych  
i społecznych obu połączonych miast. W MRN zasiada 
z ramienia PZPR 10 radnych, SD – 4, ZSL – 3, PRZZ 

70 wspólnych lat
W tym roku świętujemy formalne połączenie w jeden 
organizm miejski dwóch od wieków sąsiadujących ze 
sobą miast – Bielska i Białej. 20 stycznia 1951 r. odbyła 
się sesja zjednoczeniowa Miejskiej Rady Narodowej.

–19, ZMP – 4, LK – 2, a następnie po jednym przedsta-
wicielu z takich masowych organizacji, jak: Związek Bo-
jowników o Wolność i Demokrację, Liga Lotnicza, To-
wowarzystwo Przyjaciół Dzieci, Towarzystwo Przyjaźni 
Polsko-Radzieckiej, Liga Morska i ZSCH (Związek Sa-
mopomocy Chłopskiej – przyp. red.). Ogółem zasiada 
w MRN 48 radnych.

Komentatorzy życia w stalinowskiej Polsce pod-
kreślali, że ówczesna demokracja nie miała nic wspól-
nego z wolą ludu. Normalnie w takich okolicznościach 
zostałyby rozpisane wybory do władz nowego mia-
sta, jednak ówczesne elity postanowiły nie zostawiać 
tej ważnej kwestii ślepemu losowi, czyli woli ludu, lecz 
postanowiły same podzielić się władzą. I tak na dobrą 
sprawę o kształcie wspólnej Miejskiej Rady Narodowej 
Bielska-Białej zadecydowała narada partii politycznych 
i organizacji masowych, która odbyła się 10 stycznia. 
To na niej ustalono, że nowych radnych będzie 48. 

Z ramienia PZPR do MRN weszli Franciszek Nie-
dziółka, Ludwik Czaderna, Stanisław Kruczek, Wła-
dysław Skrzela, Stanisław Klimczak, Rudolf Pławecki, 
Anastazja Handzlik, Jan Bajerski i Władysław Gąsior; 
z ramienia Stronnictwa Demokratycznego – Jan Sera-
fin, Kazimierz Kopczyński, Maria Perlik i Józef Szpy-
ra; z ramienia Stronnictwa Ludowego – Marian Gołę-
biowski, Andrzej Sidzina i Tomasz Zawada; z ramienia 
Powiatowej Rady Związków Zawodowych – Jerzy Nie-
miec, Władysław Maślanka, Władysław Kierpiec, Maria 
Cykman, Antoni Łącki, Anna Kaps, Stanisława Konior, 
Michał Adamus, Julian Worek, Anna Łazarowicz, Piotr 
Niedzielski, Józef Pietraszko, Stanisław Szal, Andrzej 
Szubert, Franciszka Kwaśna, Stefania Staszowska, 
Jan Walczak, Jan Kozak i Jan Jurasz; z ramienia Ligi 
Kobiet – Rozalia Porębska, Anna Kuczewska; a z ra-
mienia ZMP – Władysław Gradek, Ferdynad Martyno-
wicz, Edmund Nowak i Stanisław Pietraszko. Związek 
Bojowników o Wolność i Demokrację reprezentował Le-
on Lifsches, Ligę Lotniczą – Włodzimierz Humen, To-
warzystwo Przyjaciół Dzieci – Jan Warzecha, Towarzy-
stwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej – Józef Płonka, Ligę 
Morską – Jan Zając, zaś Związek Samopomocy Chłop-
skiej – Władysław Drożdż.

Dalej pisze Trybuna Robotnicza: Po złożeniu ślu-
bowania na ręce przewodniczącego Woj. R.N. dokonali 
wyboru Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Bielska-
-Białej. Wynik wyborów, ogłoszony przez przewodni-
czącego komisji skrutacyjnej, tow. Klimczaka, przyniósł 
w rezultacie poważny sukces polityczny przyłączonej 
do Bielska Białej Kr. ponieważ jej przedstawiciele zy-

skali w Prezydium nowej MRN trzy miejsca. Przewodni-
czącym MRN Bielska-Białej został wybrany tow. Fran-
ciszek Niedziółka, zastępcą przewodniczącego  tow. 
Władysław Gąsior, sekretarzem tow. Ludwik Czaderna, 
a członkami Prezydium MRN: ob. dr Tadeusz Karolini  
i Jan Grajcarek.

Po wyborze nowy przewodniczący MRN Bielska-
-Białej Franciszek Niedziółka wyraził nadzieję, że spo-
łeczeństwo naszego nowego miasta w zrozumieniu po-
trzeb Rządu Ludowego i klasy robotniczej jeszcze więk-
szy wzmoże wysiłek nad realizacją planu 6-letniego, 
planu budowy socjalizmu i pokoju na świecie. W ślad za 
tymi słowy zostały złożone zobowiązania, które zapi-
sano w protokole. Społeczeństwo byłego miasta Białej 
z wielki uznaniem wita ten nowy dorobek socjalistycz-
nej, pokojowej polityki naszego Rządu. Ufajmy, że oba 
te miasta, których struktura gospodarcza natury swej 
jest jednolita, złączone są w jeden organizm, realizo-
wać będą jeszcze lepiej niż dotychczas szczytne zada-
nia Planu 6-letniego, idąc wspólnie ramię przy ramieniu 
pod kierownictwem Partii i jednego Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej ku szczęściu mas pracujących, ku lep-
szym promiennym dniom, którym na imię Socjalizm. 

Podobne w duchu deklaracje złożyli sportowcy 
Związkowego Klubu Sportowego Stal. 

Po odśpiewaniu Międzynarodówki udano się pod 
pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej, gdzie złożono 
wieńce.

Jacek Kachel
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ekokonkursy
Urząd Miejski w Bielsku-Białej ogłosił dwa 

konkursy o tematyce ekologicznej dla dzieci i mło-
dzieży z bielskich placówek edukacyjnych.

EkoEntuzjasta
Zostań EkoEntuzjastą i zarażaj tym innych. 

Jak? Najlepiej tworząc wiersz, rymowankę, pio-
senkę, film lub slogan reklamowy o segregacji od-
padów. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie 
klas 4-8 ze szkół podstawowych Bielska-Białej. 
Wiersz, rymowanka i piosenka powinny składać 
się z maksymalnie 100 słów. Film powinien trwać 
nie więcej niż 30 sekund. Prace konkursowe mo-
gą być wzbogacone ilustracją.

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są 
• drogą elektroniczną do godz. 12.00 15 lute-

go na adres: konkurs@um.bielsko.pl; w tytule wia-
domości należy wpisać: Konkurs EkoEntuzjasta.

• pocztą do 15 lutego (decyduje data stem-
pla pocztowego) na adres: 43-300 Bielsko-Biała, 
plac Ratuszowy 6, na kopercie: Konkurs EkoEn-
tuzjasta.

Robot EKUŚ
Urzędnicy przygotowali również propozycję 

dla najmłodszych mieszkańców miasta. W kon-
kursie pt. Robot EKUŚ mogą wziąć udział przed-
szkolaki i uczniowie klas 1-3. Zadaniem uczestni-
ków jest przygotowanie robota z odpadów – opa-
kowań po jogurtach, butelce po mleku itd. – wraz  
z opisem, na jakiej planecie robot może zamiesz-
kać, w zależności od surowca – planeta Szkło, 
planeta Plastik, planeta Papier, planeta Metal, pla-
neta Mieszana. Opis powinien zawierać elementy, 
z jakich robot jest zbudowany, i wskazanie, jak te 
odpady powinny być segregowane.

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są 
drogą elektroniczną do 15 lutego 2021 r. Należy 
przesłać zgłoszenie oraz zdjęcie pracy na adres: 
konkurs@um.bielsko.pl w tytule wiadomości wpi-
sując: Konkurs Robot EKUŚ. Przesłana praca po-
winna być w formie zdjęcia robota wraz z opisem.

Pytania związane z konkursami należy kie-
rować na adres: konkurs@um.bielsko.pl. Autorzy 
najlepszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody 
rzeczowe – tablety, gry edukacyjne i zestaw eko-
logicznych upominków.                              oprac. ek

Bielsko-Biała otrzymało wyróżnie-
nie w kategorii ochrona powietrza, od-
nawialne źródła energii za Komplekso-
wy program ochrony powietrza atmosfe-
rycznego w zakresie ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery Bielska-
-Białej i Ekolaur Polskiej Izby Ekologii  
w kategorii edukacja ekologiczna za 
kampanię promocyjno-edukacyjną pn. 
Bielsko-Biała chroni klimat.

Kapituła konkursu Ekolaury Pol-
skiej Izby Ekologii przyznała w 2020 
roku 16 wyróżnień i 11 Ekolaurów oraz 
medale Za zasługi dla zrównoważone-
go rozwoju. Nagrody zostały przyznane  
w kategoriach: gospodarka wodno-ście-
kowa, ochrona powierzchni ziemi, go-
spodarka odpadami, ochrona powietrza, 
odnawialne źródła energii, ekoprodukt, 
zielone technologie, edukacja ekolo-
giczna, ochrona przyrody i zwiększenie 
bioróżnorodności, energooszczędność, 
efektywność energetyczna oraz cało-
kształt działalności na rzecz ochrony 
środowiska.

Kompleksowy program ochrony 
powietrza atmosferycznego w zakre-
sie ograniczenia emisji zanieczyszczeń 
do atmosfery Bielska-Białej to działania 
miasta prowadzone od 2007 r. polegają-
ce na dotowaniu wymiany nieekologicz-

nych kotłów węglowych na ekologiczne 
źródła ciepła przez realizację zadania 
o tej nazwie. W ostatnich latach weszły 
w najbardziej intensywną fazę. Od 2020 
roku nastąpiło znaczne zwiększenie 
rocznej liczby modernizowanych źródeł 
ciepła. Planowane jest dalsze utrzyma-
nie puli dotacji na poziomie co najmniej 
450 modernizacji kotłowni rocznie przy 
tym samym poziomie maksymalnego 
dofinansowania – 8 tys. zł do nowych 
źródeł gazowych, elektrycznych lub ole-
jowych oraz 16 tys. zł do pomp ciepła. 
Zainteresowanie bielszczan udziałem  
w programie nie słabnie.

Natomiast kampania promocyjno-
-edukacyjna Bielsko-Biała chroni klimat 
to odpowiedź na wyzwania środowisko-
we dotykające całej Europy. Jest przy-
kładem innowacyjnej kooperacji spo-
łecznej, mającej pomóc w osiągnięciu 
unijnych celów klimatycznych na pozio-
mie lokalnym. Kampania została uru-
chomiona w 2011 roku, a na rok 2019 
przypadła jej 9. edycja. Intencją przed-
sięwzięcia jest zaangażowanie jak naj-
większej liczby mieszkańców i podmio-
tów lokalnych w miejską strategię ener-
getyczno-środowiskową oraz promocja 
ekologicznego stylu życia, a także edu-
kacja w zakresie oszczędzania energii.

z ekologią za pan brat

Na zdjęciu uczestnicy Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii w 2019 roku

Bielsko-Biała po raz kolejny wyróżnione w dziedzinie ekologii. Tym razem w 19. edycji konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 
rozstrzygniętego właśnie na łamach najnowszego wydania pisma branży ochrony środowiska – Ekologia. Miasto zostało docenione  
w kategoriach związanych z edukacją ekologiczną i ochroną powietrza.

Kampania zbudowana jest z wielu 
działań, podstawowe – powtarzane co-
rocznie – to konkurs ekologiczny Sza-
nuj energię, chroń klimat, adresowany 
dla dzieci i młodzieży od przedszkola do 
szkoły ponadpodstawowej – oraz wido-
wiskowa impreza dla mieszkańców Be-
skidzki Festiwal Dobrej Energii.

Inicjatywa pokazuje, w jaki sposób 
administracja lokalna, przedsiębiorstwa, 
szkoły i przedszkola, media i obywate-
le mogą skutecznie włączać się w stra-
tegię ochrony powietrza. Wykorzystu-

jąc nowoczesne podejście do komuni-
kacji społecznej, samorząd terytorialny 
pozytywnie wpłynął na postawy miesz-
kańców i przedsiębiorców. W pierw-
szym roku kampanii pozyskano ponad 
1.000 ambasadorów klimatu, wpływo-
wych ludzi ze świata biznesu, polityki, 
sportu i kultury oraz obywateli miasta. 
Kampania ma duże znaczenie dla inte-
gracji mieszkańców wokół wspólnej idei 
czystego środowiska i miasto będzie ją 
kontynuować w kolejnych latach.          

oprac. ek

dron na tropie smogu
Straż Miejska w Bielsku-Białej podejmuje działania mają-

ce na celu zapobieganie zjawisku smogu i poprawę jakości po-
wietrza w naszym mieście. 20 stycznia funkcjonariusze Referatu 
Ochrony Środowiska i Profilaktyki SM po raz kolejny prowadzili 
kontrole z użyciem drona.

Drona – wykorzystywanego do analizy spalin wydobywają-
cych się z domowych kominów – było można dostrzec na niebie 
w dzielnicach Straconka i Lipnik. Podczas kontroli funkcjonariu-
sze Straży Miejskiej informowali właścicieli nieruchomości o za-
grożeniach, jakie ze sobą niesie zjawisko smogu. W ramach akcji 
informacyjnej strażnicy przekazali właścicielom kontrolowanych 
budynków materiały dotyczące programu wymiany starych ko-
tłów węglowych lub pieców węglowych na nowe ekologiczne źró-
dła ciepła, który jest realizowany przez Wydział Ochrony Środo-
wiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

W trakcie przeprowadzonych działań ujawniono jeden przy-
padek spalania w piecu centralnego ogrzewania odpadów w po-
staci płyt meblowych. W wyniku spalania tego typu odpadów 
emitowane są rakotwórcze dioksyny, których toksyczny wpływ na 
zdrowie może objawić się np. w postaci chorób nowotworowych.

Na sprawcę nałożona została grzywna poprzez wystawie-
nie mandatu karnego.                                                        oprac. JacK
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zostań rachmistrzem 
spisowym

Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszew-
ski – jako Gminny Komisarz Spisowy w Bielsku-Bia-
łej – ogłosił  otwarty i konkurencyjny nabór kandyda-
tów na rachmistrzów spisowych wykonujących czyn-
ności w ramach prac spisowych związanych z prze-
prowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Pol-
skiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Miesz-

kań 2021 zostanie przeprowadzony w terminie od 1 
kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na 31 
marca 2021 r. na godz. 24.00. Oferty kandydatów na 
rachmistrzów spisowych należy składać w dniach 
1-9 lutego 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien 
mieć ukończone 18 lat, cieszyć się nieposzlakowa-
ną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształce-
nie, posługiwać się językiem polskim w mowie i pi-
śmie, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za 
umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 
skarbowe.

Dane kandydatów na rachmistrzów spiso-
wych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rach-
mistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Kandydat na 
rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zare-
jestrowane w systemie SER, otrzyma login do apli-
kacji e-learning. Na wskazany w ofercie adres e-ma-
il zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do 
systemu e-learning.

Ogłoszenie o naborze rachmistrzów i szczegó-
łowe informacje znajdują się na stronie  Urzędu Miej-
skiego www.bielsko-biala.pl/ w aktualnościach.        r

numer rejestracyjny  
ułatwi życie

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej w pierwszej połowie lute-
go br. planuje przeprowadzić aktualizację oprogramowania zainsta-
lowanego w parkomatach funkcjonujących w strefie płatnego parko-
wania. Zmianie ulegnie sposób zakupu biletu parkingowego. Będzie 
go można nabyć jedynie po wpisaniu w parkomacie numeru reje-
stracyjnego pojazdu.

Zmiana ma usprawnić procedurę zakupu i kontroli biletów. Kie-
rowcy, którzy do tej pory nie wystawiali za przednią szybę pojazdu 
zakupionego w parkomacie biletu, otrzymali wezwanie do uiszcze-
nia opłaty dodatkowej. Aby ją anulować, koniecznym było wdroże-
nie procedury reklamacyjnej. Liczba wpływających do Miejskiego 
Zarządu Dróg wniosków znacznie wydłużała ten proces. Ponadto 
planowana zmiana usprawnieni kontrolę wniesionych opłat.

 – W zimie, gdy bilety parkingowe nie są widoczne zza oszro-
nionych bądź przysypanych śniegiem szyb pojazdów, odczytanie 
ich przez kontrolerów biletów bywało utrudnione lub niemożliwe. 
Wpisanie numeru rejestracji podczas zakupu biletu rozwiązuje pro-
blem – informuje dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg  Wojciech Wa-
luś. – Nowe rozwiązanie ma więcej zalet. Kupno biletu zawierające-
go numer rejestracyjny uwalnia kierowców od obowiązku umiesz-
czania go za przednią szybą i w ogóle w pojeździe. Ponadto taki 
bilet w okresie jego ważności można przedłużyć w dowolnym par-
komacie w strefie płatnego parkowania. Nie jest to zaś możliwe  
w przypadku biletu bez numeru rejestracyjnego – dodaje dyrektor 
W. Waluś. 

Dodatkowo wpisanie numeru rejestracyjnego w trakcie zaku-
pu, umożliwia identyfikację biletu w elektronicznym rejestrze zawie-
rającym m.in. informacje o dokonanych płatnościach. Wszystko to 
pozwala znacząco usprawnić ewentualne procedury reklamacyjne.

oprac. JacK 

500 plus – nowe terminy

O zmianie terminów składania wniosków 
o ustalenie prawa do świadczenia wychowaw-
czego (500 plus) na nowy okres świadczeniowy 
2021/2022 trwający od 1 czerwca br. do 31 ma-
ja 2022 r. – informuje Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Bielsku-Białej, Dział Świadczeń 
Rodzinnych.

Osoby chcące zachować ciągłość prawa 
do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 
br., powinny złożyć wniosek wraz z wymagany-
mi dokumentami. Wnioski o ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego można składać 
od 1 lutego br. drogą elektroniczną, to jest za po-
mocą: bankowości elektronicznej, strony inter-
netowej: empatia.mpips.gov.pl lub portalu PUE 
ZUS. Wnioski drogą tradycyjną będzie można 

natomiast składać od 1 kwietnia br. w Dziale 
Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Bielsku-Białej przy ul. Filaro-
wej 50, na dzienniku podawczym MOPS przy ul. 
Karola Miarki 11 lub za pośrednictwem poczty.

Ustalenie prawa do świadczenia wycho-
wawczego oraz wypłata przysługującego świad-
czenia będzie odbywać się według harmonogra-
mu, który zamieszczamy poniżej.

Ustalenie prawa do świadczenia wycho-
wawczego na podstawie wniosków złożonych 
po 30 czerwca 2021 r. będzie następowało od 
miesiąca złożenia wniosku.

Więcej informacji w sprawie świadczenia 
wychowawczego (500 plus) można uzyskać pod 
nr telefonu 33 5066803 oraz na stronie interne-
towej MOPS: www.mops.bielsko.pl

Terminy złożenia wniosku o ustalenie  
prawa do świadczenia wychowawczego 
wraz z wymaganą dokumentacją

od 1 do 30 kwietnia 2021 r.
od 1 do 31 maja 2021 r.
od 1 do 30 czerwca 2021 r.
od 1 do 31 lipca 2021 r.
od 1 do 31 sierpnia 2021 r.

Terminy ustalenia prawa  
do świadczenia wychowawczego 
oraz jego wypłata

do 30 czerwca 2021 r.
do 31 lipca 2021 r.
do 31 sierpnia 2021 r.
do 30 września 2021 r.
do 31 października 2021 r.

 – Rozpoczynamy kampanię promocyjną, 
która pokaże, dlaczego – korzystając z komu-
nikacji miejskiej w Bielsku-Białej – warto kupić 
bilet miesięczny lub 30-dniowy. Zapraszamy do 
wzięcia udziału w konkursie pod hasłem Wyki-
waj podwyżki z biletem miesięcznym i 30-dnio-
wym – poprzez wymyślenie hasła reklamowego, 
które zachęci innych do kupowania biletów okre-
sowych (miesięcznych i 30-dniowych) – infor-
muje zastępca naczelnika Wydziału Komunika-
cji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Szymon 
Oleksiuk. 

 Najciekawsze propozycje zostaną nagro-
dzone oraz opublikowane na stronie Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej oraz w materiałach 
informacyjnych. Do wygrania głośnik z technolo-
gią Bluetooth, bezprzewodowe słuchawki i bilety 
miesięczne. Zgłoszenia można przesyłać w ter-
minie od 31 stycznia 2021 r. do 14 lutego 2021 r. 
na adres: komunikacja.bielsko@gmail.com

Szczegóły konkursu, formularz zgłoszenio-
wy i regulamin konkursu znajdują się na stronie 
www.komunikacja.um.bielsko.pl/

oprac. JacK 

wykiwaj podwyżki z biletem miesięcznym  
i 30-dniowym – zachęca wydział komunikacji um
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ratusz ogłasza

sprzedaż
Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i ust. 2, art. 35 ust. 
1 i ust. 2, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 3 
i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) podaję do 
publicznej wiadomości informacje o nieruchomości gmin-
nej, przeznaczonej zgodnie z uchwałą nr XXVII/694/2013 
Rady Miejskiej z 26 lutego 2013 r. oraz zarządzeniem pre-
zydenta miasta nr ON.0050.2542.2013.MGR z 2 lipca 2013 
r. zmienionym zarządzeniem nr ON.0050.1512.2020.NR 
z 14 grudnia 2020 r. do sprzedaży w drodze przetargu pi-
semnego nieograniczonego.
położenie: ul. Rumiankowa obręb Jaworze
oznaczenie: dz. 2074/2 KW BB1B/00067844/2
powierzchnia: 388 m2

cena netto: 97.000,00 zł
cena obowiązuje do 9 lutego 2021 r.
Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego nie zo-
stał uchwalony miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego. Zgodnie ze Studium UiKZP miasta Bielska-
-Białej dz. 2074/2 zlokalizowana jest w obszarze ozn. ZS, 
tj. pozostałe tereny systemu zieleni miejskiej. Dla ww. dział-
ki wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla bu-
dynku mieszkalnego jednorodzinnego. Ww. działka jest nie-
zabudowana o regularnym kształcie, stanowi obecnie teren 
zielony. Dojazd do dz. 2074/2 odbywa się poprzez istnieją-
cy zjazd z ul. Rumiankowej a następnie poprzez dz. 3147/4 
i dz. 2074/9 stanowiące własność gminy Bielsko-Biała.
Cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podat-
kiem VAT w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży 
(obecnie 23 proc.).
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi 
Interesanta UM, pl. Ratuszowy 6, stanowisku nr 4.

Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, 
art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) podaję 
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych, 
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
na rzecz najemców ze względu na przysługujące im prawo 
pierwszeństwa nabycia lokalu i udziału w gruncie, zgodnie 
z zarządzeniami prezydenta miasta
1. nr ON.0050.1513.2020.NR z 14 grudnia 2020 r. – położe-
nie: ulica Akademii Umiejętności 66/31 obręb Lipnik
oznaczenie: udział 24/1000 części w dz.6394, KW 
BB1B/00048616/6
powierzchnia: 46,58 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: zgodnie ze Studium 
UiKZP – MW
cena lokalu: 218.926,00 zł, udział w gruncie: 4.040,00 zł   
cena obowiązuje do 10 lutego 2021 r.
2. nr ON.0050.1529.2020.NR z 18 grudnia 2020 r.  – po-
łożenie: ulica Akademii Umiejętności 66/11 obręb Lipnik
oznaczenie: udział 19/1000 części w dz.6394, KW 
BB1B/00048616/6
powierzchnia: 37,27 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: zgodnie ze Studium 
UiKZP – MW
cena lokalu: 182.623,00 zł, udział w gruncie: 3.198,00 zł   
cena obowiązuje do 10 lutego 2021 r.
Lokale zostaną sprzedane na rzecz najemców wraz 
z udziałem w gruncie z zastosowaniem bonifikaty 70 proc. 
ceny zgodnie z uchwałą nr XL/794/2018 RM z 17 kwietnia 

2018 r. Sprzedaż nieruchomości nie podlega opodatkowa-
niu podatkiem od towarów i usług.
Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo 
w nabyciu ww. nieruchomości za podane wyżej ceny, je-
żeli złożą wnioski w terminie 42 dni od daty wywieszenia 
niniejszego wykazu. Byli właściciele lub ich spadkobiercy, 
w przypadku skorzystania z przysługującego im prawa, bę-
dą zobowiązani do zwrotu kosztów poniesionych przez gmi-
nę związanych z przygotowaniem tych nieruchomości do 
zbycia. Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieru-
chomości Urzędu Miejskiego.

Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 
1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 
r., poz. 1990) podaję do publicznej wiadomości informa-
cję o nieruchomości gminnej, przeznaczonej zgodnie z za-
rządzeniem nr ON.0050.239.2015.MGR prezydenta mia-
sta z 28 marca 2015 roku zmienionym zarządzeniem nr 
ON.0050.1388.2020.NR z 1 października 2020 roku do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
położenie: ul. Bohaterów Monte Cassino obręb Stare 
Bielsko
oznaczenie: dz. 3329/14 KW BB1B/00060379/2
powierzchnia: 295 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej – 
dz. 1235/15 pow. 2379 m2

cena nieruchomości: 73.750,00 zł
cena obowiązuje do 15 lutego 2021 r.
Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego obo-
wiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go, przyjęty uchwałą nr XIV/150/99 RM z 8 czerwca 1999 r. 
Zgodnie z ww. planem działka 3329/14 znajduje się w jed-
nostce urbanistycznej 21 – 2 UH, tj. tereny usług i handlu 
oraz w niewielkim, północnym fragmencie w jednostce 21 
– 06 D1/2, tj. tereny ulicy dojazdowej.
Cena nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT w wyso-
kości obowiązującej na dzień sprzedaży (obecnie 23 proc.).
Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo 
w nabyciu ww. nieruchomości za podaną wyżej cenę, jeże-
li stosownie do przepisów ww. ustawy złożą wnioski w ter-
minie 6 tygodni od daty wywieszenia niniejszego wykazu.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesan-
ta UM, pl. Ratuszowy 6, na stanowisku nr 4.

projekt planu
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 
39 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko oraz uchwa-
ły nr XX/524/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 26 
czerwca 2012 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicz-
nego wglądu projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obejmującego tereny położo-
ne w rejonie potoku Kamienickiego II, między al. 
Gen. Władysława Andersa i ul. Gościnną (Etap I), 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  dniach 
od 12 lutego do 4 marca 2021 r. w siedzibie Biura Roz-
woju Miasta, (pl. Ratuszowy 6, pok. 424), w ponie-
działki, wtorki, środy, w godz. 10.00-14.00, w czwartki 

w godz. 14.00-18.00 i piątki w godz. 10.00-13.00.
Z uwagi na obecnie obowiązujące przepisy, nakłada-
jące ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wy-
stąpieniem stanu epidemii, oraz przepisy Urzędu Miej-
skiego w Bielsku-Białej, regulujące zasady przyjmowa-
nia interesantów, osoba mająca zamiar zapoznać się 
z treścią projektu, jest proszona o wcześniejsze umó-
wienie się w Biurze Rozwoju Miasta, z co najmniej jed-
nodniowym wyprzedzeniem, z podaniem swojego imie-
nia i nazwiska, celem ustalenia terminu swojego udzia-
łu w wyłożeniu projektu (dzień i godzina). Umawiać się 
można telefonicznie (334971899, 334971896) bądź 
pocztą elektroniczną (brmbb@pro.onet.pl).     
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 18 lutego 
2021 r., o godz. 15.00. Z uwagi na obecnie obowiązu-
jące przepisy, dyskusja będzie mieć charakter zdalny. 
Osoba, która ma zamiar wziąć udział w dyskusji, jest 
proszona o przekazanie do Biura Rozwoju Miasta te-
lefonicznie (334971899, 334971896) bądź pocztą elek-
troniczną (brmbb@pro.onet.pl), z co najmniej jedno-
dniowym wyprzedzeniem, imienia i nazwiska oraz ad-
resu poczty elektronicznej, na który zostanie wysłany 
link, umożliwiający wzięcie udziału w dyskusji.    
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, mo-
że wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezyden-
ta Miasta na piśmie (pocztą lub na dziennik podawczy 
Urzędu Miejskiego) lub za pomocą środków komunika-
cji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej na adres 
kaminski.sekretariat@um.bielsko.pl, z podaniem imie-
nia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i ad-
resu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do 19 marca 2021 r.     q

nabór do projektu
W dniach 4-19 lutego trwać będzie rekrutacja 

uczestników do projektu Twoja firma – mostem do sukce-
su – informuje  Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miej-
skiego. Głównym celem projektu – realizowanego przez 
miasto Bielsko-Biała wraz ze Stowarzyszeniem Bielskie 
Centrum Przedsiębiorczości – jest kompleksowe wsparcie 
działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i sa-
mozatrudnienia 20 osób. 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub 
nieaktywnych zawodowo mieszkańców Bielska-Białej, po-
wyżej 30. roku życia, którzy należą do min. jednej z po-
niższych grup:

• osób powyżej 50. roku życia, 
• kobiet,
• osób z niepełnosprawnościami,
• osób długotrwale bezrobotnych,
• osób o niskich kwalifikacjach.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Eu-

ropejskiej w ramach Poddziałania 7.3.3 Promocja samoza-
trudnienia – konkurs Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Dokumen-
tacja rekrutacyjna dostępna jest na stronie: https://bielsko-
-biala.pl/twoja-firma-mostem-do-sukcesu-0

Więcej informacji o projekcie można uzyskać w Wy-
dziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, pl. Ratuszo-
wy 6, pok. 227, tel. 33 4971491.                                         q
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Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1,5 i 6 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, 334971498, 
 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
 
SUEZ Bielsko-Biała S.A. 
w godzinach pracy tel. 334992000, 334992019
e-mail: zom.bielskobiala@sitapolska.com.pl
bok-bb@sitapolska.com.pl

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

Uszkodzenie nawierzchni i wycieki wody: 
MZD tel. 334979636, czynne całą dobę
Powalone drzewa przy drogach:
MZD, tel. 334979636  w. 119 od 7.30 do 15.30
e-mail: sekretariat@mzd.bielsko.pl

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

autobusowe zmiany
Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej in-

formuje o zmianach w rozkładzie jazdy kilku linii auto-
busowych. 

Od 1 lutego br., w związku z wygaśnięciem poro-
zumienia komunalnego na realizację kursów linii nr 56 
na odcinku od granicy miasta do przystanku Bestwina 
Centrum, trasa przejazdu linii nr 56 zostaje zmieniona. 
Autobus 56 kursować będzie w nowej relacji: Warszaw-
ska Dworzec – Janowicka Niklówka i nie będzie obsłu-
gi przystanków: Podwale Dworzec, Grażyńskiego, Ga-

zownicza). W związku ze zmianą obowiązywał będzie 
nowy rozkład jazdy linii 56.

Nowy rozkład jazdy linii nr 24 w dni robocze obo-
wiązuje na trasach w kierunku przystanków Wapienica 
Strażacka i Mikuszowice Błonia ATH oraz na przystan-
kach dodatkowych podczas wyjazdu z zajezdni i zjaz-
du do niej. 

Przywrócone zostało kursowanie linii D oraz kur-
sów na liniach – nr 32 o godz. 8.57 z przystanku Hałc-
nów Kościół oraz o godz. 9.35 z przystanku Os. Kar-
packie do Zajezdni MZK, a także nr 35L o godz. 15.00  
z przystanku Warszawska Dworzec.            oprac. JacK

Spadek temperatury na zewnątrz powoduje, że 
bardziej dogrzewamy swoje mieszkania. Warto robić 
to z głową, gdyż cichy zabójca, jak strażacy nazywa-
ją tlenek węgla popularnie zwany czadem, jest niezwy-
kle groźny.

 – Od października 2020 r. Komenda Miejska PSP 
w Bielsku-Białej odnotowała 30 zdarzeń związanych 
z czadem, w których poszkodowanych zostało 15 osób. 
12 stycznia rano w budynku mieszkalnym przy ulicy Bu-
kietowej w Bielsku-Białej 41-letni mężczyzna podtruł 
się tlenkiem węgla i został zabrany na obserwację do 
szpitala – informuje oficer prasowy komendanta miej-
skiego PSP st. kpt. Patrycja Pokrzywa.

Trwa kampania społeczna Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Czad i ogień – obudź 
czujność. Strażacy przypominają, że tragedie ludzkie 
są często konsekwencją niewiedzy. Sposoby na unik-
nięcie zatrucia tlenkiem węgla są bardzo proste. Do za-
truć dochodzi, bo często nie zdajemy sobie sprawy, co 
może stać się, gdy nie przestrzegamy podstawowych 
zasad bezpieczeństwa. Nie mamy świadomości, że tak 
naprawdę niewiele potrzeba, aby nasze mieszkania 
i domy stały się bardziej bezpieczne.

Problem wzrasta szczególnie w okresie jesien-
no-zimowym, chociaż do akcji ratowniczo-gaśniczych 
związanych z tlenkiem węgla strażacy wyjeżdżają 
w ciągu całego roku. W statystykach zatruć tlenek wę-
gla zajmuje trzecie miejsce po zatruciach lekami i al-
koholem.

Skąd czad bierze się w naszym otoczeniu? Tle-
nek węgla jest gazem silnie trującym, bezbarwnym 
i bezwonnym – to powoduje problemy z jego wykry-
ciem. Powstaje wówczas, gdy coś się spala w miejscu, 
gdzie jest za mało powietrza. Potencjalne źródła czadu 
w pomieszczeniach mieszkalnych to kominki, gazowe 
podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub olejo-
we i kuchnie gazowe.

Zagrożeniem jest nie tylko brak dopływu powie-
trza, ale też nieprawidłowy odpływ spalin. Groźne są 
zapchane lub nieszczelne przewody kominowe oraz 
uszkodzone połączenia między kominami i piecami. 
Szczelnie pozamykane okna, czasami jeszcze dodat-
kowo uszczelnione, pozaklejane kratki wentylacyjne, 
brak otworów wentylacyjnych w drzwiach łazienko-
wych, jak również brak regularnych kontroli drożności 
przewodów wentylacyjnych i kominowych sprawiają, że 
w naszych mieszkaniach lub domach możemy nie być 

bezpieczni. W niewietrzonych pomieszczeniach bardzo 
łatwo może dojść do tragedii.

Do zatruć często dochodzi w nowo wyremonto-
wanych mieszkaniach, z nowymi piecami, nie mającymi 
indywidualnych przewodów napowietrzających i gdzie 
z przyczyn oszczędnościowych zlikwidowano lub za-
słonięto przewody wentylacyjne, a okna i drzwi są zbyt 
szczelne. Mieszkanie doskonale szczelne nie oddy-
cha; brak dostępu tlenu może doprowadzić do tragedii. 
Czad powstaje też zawsze podczas pożaru.

Zatrucia tlenkiem węgla są niebezpieczne, gdyż 
powodują stan silnego niedotlenienia narządów we-
wnętrznych, np. serca czy mózgu. Zatrucie tego typu 
przebiega kilkuetapowo. Początkowo pojawiają się lek-
ki ból głowy i zawroty, ogólne zmęczenie, duszność, 
później trudności z oddychaniem, przyśpieszony, nie-
regularny oddech oraz wymioty. Osłabienie i ospałość, 
którą czuje osoba zaczadzona, oraz zaburzenia zdol-
ności oceny zagrożenia sprawiają, że jest ona całko-
wicie bierna i nie ucieka z miejsca nagromadzenia tru-
cizny. Często dochodzi do utraty przytomności i jeżeli 
natychmiast nikt nie przyjdzie z pomocą – do śmierci. 
Przy wysokim stężeniu tlenku węgla zgon może nastą-
pić już po minucie.

Warto w domu lub mieszkaniu zainstalować czuj-
kę dymu oraz czujkę tlenku węgla. Podstawową funk-
cją czujki tlenku węgla (czadu) jest wykrywanie czadu 
i generowanie sygnałów alarmowych w sytuacji wy-
krycia jego nadmiernego stężenia w powietrzu. Pod-
nosi ona poziom bezpieczeństwa w pomieszczeniach, 
zmniejsza ryzyko zaczadzenia, pozwala na szybką re-
akcję użytkownika w sytuacji zagrożenia życia. Tego ty-
pu czujki powinny znaleźć się w pokojach z kominkiem 
lub piecem kaflowym, w pomieszczeniach z kuchenka-
mi gazowymi, łazienkach z gazowymi podgrzewacza-
mi wody, w kotłowniach, garażach, warsztatach. Czujka 
odpowiednio wcześnie zasygnalizuje niebezpieczeń-
stwo, wydając bardzo głośny dźwięk. Nawet śpiące-
go sygnał ten potrafi obudzić i postawić na nogi. Mamy 
wtedy szansę na opuszczenie zagrożonego obszaru. 
Nie należy montować czujek przy oknie, kratkach, prze-
wodach wentylacyjnych czy w miejscach zbyt zawilgo-
conych. Niewłaściwie dobrane ustawienie czujki może 
negatywnie wpłynąć na jej pracę i skuteczność. Zale-
cane lokalizacje czujek, jak również lokalizacje, których 
należy unikać znajdują się w instrukcjach dołączonych 
do urządzeń.                                                   oprac. JacK

czad i ogień – obudź czujność
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ZIAD Bielsko-Biała S.A. Ośrodek Rekre-
acyjno-Narciarski Dębowiec zaprasza wszyst-
kie uprawnione kluby sportowe, zainteresowa-
ne organizacją treningów, do współpracy. Wła-
śnie zakończyła się procedura odbioru i stok 
narciarski Dębowiec został dopuszczony przez 
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe do 
użytkowania.

Do tej pory do ZIAD-u zgłosiły się już czte-
ry kluby sportowe chętne do treningów na sto-
ku. Spółka zaprasza kolejnych uprawnionych.

Jak informuje zarządca stoku, na Dębow-
cu leży obecnie półmetrowa warstwa doskonale 
przygotowanego do zjazdów, równego śniegu. 
Korzystanie ze stoku nie jest zagrożone warun-
kami pogodowymi.                                               ek

tour de pologne najlepszy
77. Tour de Pologne UCI World Tour, odbywający się także 

w Bielsku-Białej, został uznany za najlepszą sportową imprezę 2020 
roku w plebiscycie Przeglądu Sportowego. Podczas Gali Mistrzów 
Sportu 9 stycznia nagrodę dla TdP odebrała wiceprezes Lang Team 
i wiceprezydent Europejskiej Unii Kolarskiej Agata Lang.

– To było ogromne wyzwanie. Zdaliśmy ten egzamin pozytyw-
nie, wszystkie procedury się sprawdziły, a wyścig okazał się sukce-
sem. To nagroda dla wszystkich, którzy na wielu różnych poziomach 
angażują się w organizację wyścigu i którym serdecznie dziękuję – 
powiedział dyrektor generalny Lang Team Czesław Lang.

Tour de Pologne 2020 odbywał się w dniach 5-9 sierpnia ub.r. 
Jeden z pięciu etapów miał metę w Bielsku-Białej – pod Szyndzielnią. 
Wyścig po raz pierwszy został uznany za imprezę roku w 1995 r., po-
tem także w latach 1996, 2004, 2008, 2011 i 2015.           oprac. JacK

klubowe treningi na dębowcu

podziękowanie  
za zdobycie pucharu

27 stycznia br. w Ratuszu prezydent Biel-
ska-Białej Jarosław Klimaszewski spotkał się  
z zawodnikami oraz sztabem szkoleniowym 
klubu BBTS SA. Okolicznościowe spotkanie – 
z zachowaniem obowiązujących zasad bezpie-
czeństwa – było związane ze zdobyciem przez 
siatkarzy z Bielska-Białej Pucharu Polski Tau-
ron I ligi.

Przypomnijmy, BBTS wywalczył Puchar 
Polski Tauron I ligi drugi raz z rzędu, po zwy-
cięstwach nad LUK Politechniką Lublin i w fina-
le z Visłą Bydgoszcz w grudniu ubiegłego roku.

Podczas spotkania prezydent złożył gratu-
lacje i podziękowania całej drużynie. Podkreślił 
istotną rolę samorządu we wspieraniu sportu.

 – Gratuluję pucharu i miejsca w lidze. Ca-
ły czas trzymamy za was kciuki. Mamy wielką 
szansę na wejście do Plus Ligi. To będzie nie 
tylko wasz sukces, ale również sukces całego 
miasta  – mówił prezydent J. Klimaszewski.

Podczas spotkania prezydent Jarosław 
Klimaszewski otrzymał z rąk prezesa klubu 
BBTS Mirosława Krysty miniaturę Pucharu Pol-
ski Tauron I ligi, pamiątkową koszulkę i piłkę  
z autografami drużyny.

 – Mamy drużynę. To jest grupa, która ma 
wspólny cel, ten cel sobie sama wyznaczyła  
i go realizuje. Póki co przynosi to kapitalne efek-
ty, ale trzeba grać do końca. Szansą na nasz 
dalszy rozwój jest awans do Plus Ligi. Zrobimy 
co w naszej mocy, żeby to się udało. Dziękuje-
my za wsparcie i obyśmy razem mogli w maju 
świętować awans – podkreślił prezes BBTS Mi-
rosław Krysta.

BBTS obecnie zaj-
muje pierwsze miejsce 
w lidze, mając na koncie 
17 zwycięstw i 1 porażkę 
oraz 2 punkty przewagi 
nad drugą drużyną. 

Najważniejsze in-
formacje o rozgrywkach 
siatkarzy z Bielska-Białej 
można znaleźć na stronie 
www.bbtsbielsko.pl         r

ligowym okiem 

Tauron 1. Liga – mężczyźni 
16 stycznia, Polski Cukier Avia 
Świdnik – BBTS Bielsko-Biała 
– 2:3 (18:25, 25:20, 25:22, 12:15)
23 stycznia, BBTS Bielsko-Bia-
ła – BKS Visła Bydgoszcz – 0:3 
(25:27, 16:25, 23:25)
30 stycznia, LUK Politechnika 
Lublin – BBTS Bielsko-Biała – 
3:0 (27:25, 25:23, 27:25)
tabela: 
1. LUK Politechnika Lublin 
2. BBTS Bielsko-Biała 
3. BKS Visla Bydgoszcz 

Tauron Liga – kobiety 
15 stycznia, #VolleyWrocław – 
BKS BOSTIK Bielsko-Biała 0:3 
(18:25, 16:25, 19:25)
23 stycznia, BKS BOSTIK Biel-
sko-Biała – Grot Budowlani 
Łódź 2:3 (22:25, 25:19, 27:25, 
19:25, 13:15)
30 stycznia, Developres Sky-
Res Rzeszów – BKS BOSTIK 
Bielsko-Biała 3:0 (25:15, 25:22, 
25:21)
tabela: 
1. Developres SkyRes Rzeszów 
2. E.LECLERC MAYA Radom-
ka Radom
3. Grot Budowlani Łódź 
..... 
6. BKS BOSTIK Bielsko-Biała
 

Futsal Ekstraklasa 
9 stycznia, Słoneczny Stok Bia-
łystok – Rekord 0:10 (0:5) 
20 stycznia, LSSS Team Lębork 
– Rekord B-B 1:10 (0:4) 
tabela: 
1. Rekord Bielsko-Biała
2. KS Constract Lubawa
3. Piast Gliwice

PKO Ekstraklasa 
18 grudnia, Wisła Płock – Pod-
beskidzie Bielsko-Biała 1:4 (0:4)
31 stycznia, Podbeskidzie B-B – 
Legia Warszawa 1:0 (0:0)
tabela: 
1. Pogoń Szczecin
2. Legia Warszawa
3. Raków Częstochowa
....... 
16. Podbeskidzie B-B

2. Liga Mężczyzn PZKosz
9 stycznia, Daas BH Bielsko-
-Biała – BS Polonia Bytom 
69:95 (36:43)
16 stycznia, KŚ AZS Politechni-
ka Śląska – Daas BH Bielsko-
-Biała 81:96 (45:50)
23 stycznia, AZS AWF Mickie-
wicz Romus Katowice – Daas 
BH Bielsko-Biała 72:63 (32:37)
tabela:
1. AZS AGH Kraków
2. BS Polonia Bytom
3. KKS Rogor Tarnowskie Góry
......
5. Dass BH Bielsko-Biała
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Znamy zwycięzców jubileuszo-

wego konkursu fotograficznego Mój 
Teatr organizowanego przez Te-
atr Polski w Bielsku Białej z okazji 
130-lecia istnienia. Wyróżnione zo-
stały po dwa zdjęcia w każdej kate-
gorii – archiwalne i współczesne.

Teatr Polski bardzo dziękuje za 
wszystkie nadesłane prace. W ko-
munikacie czytamy, że najbardziej 
wzruszające były fotografie sprzed 
wielu lat i związane z nimi histo-
rie. I te właśnie zostały nagrodzone 
w kategorii zdjęć archiwalnych.

Pierwsze z nagrodzonych zdjęć 
powstało w latach 80. Z fotografią 
wiąże się romantyczna historia rodzi-
ców pana Dominika. Otóż uwiecznio-
no na niej dzień ich pierwszej rand-

ki, która miała miejsce w Teatrze Pol-
skim. Przeżyli oni pierwsze wspólne 
teatralne chwile, oglądając spektakl 
pt. Szklana menażeria.

Drugie zwycięskie zdjęcie ma 
już 25 lat. Pani Patrycja została na 
nim sfotografowana przed Teatrem 
Polskim w wieku trzech lat.

W kategorii zdjęcie współcze-
sne także wyróżniono dwie prace. 
W ocenie pracowników teatru urze-
kają one ciekawą formą i trochę nie-
oczywistym podejściem do tematu.

Zwycięzcy konkursu to: Justy-
na Guzdek (zdjęcie współczesne), 
Monika Hławiczka (zdjęcie współ-
czesne), Dominik Pełka (zdjęcie ar-
chiwalne) i Patrycja Paluszek (zdję-
cie archiwalne).                      oprac. ek

Na stronie internetowej Bielskie-
go Centrum Kultury www.bck.bielsko.pl/ 
i na Facebooku tej instytucji można obej-
rzeć najnowszy odcinek z lubianej przez 
najmłodszych serii poranków muzycz-
nych – SuperWirtuozi. Muzyczni boha-
terowie kolejny raz stają przed trudnym, 
jednak ekscytującym i pełnym przygód 
wyzwaniem. 

Bielskie Centrum miało nadzieję 
spotkać się ze swoją publicznością po 
pandemicznej przerwie 14 lutego pod-
czas Koncertu walentynkowego Biel-
skiej Orkiestry Kameralnej. Niestety, 
koncert – złożony z piosenek z filmów 
nagrodzonych Oscarem – musiał zo-
stać przełożony na 10 kwietnia. Wystą-
pią Bielska Orkiestra Kameralna pod dy-
rekcją Jacka Obstarczyka oraz soliści – 
Marta Florek, Joanna Smajdor i Daniel 
Cebula-Orynicz. Bilety 80 i 40 zł.

Pierwszym lutowym koncertem 
BCK będzie Muzyczna ballada Euro-
py, czyli występ Orkiestry im. Teleman-
na, skrzypka Piotra Sadowskiego i soli-
stów 24 lutego o godz. 18.00. Koncerty 
dla wszystkich to kolejny cykl muzyczny 
BCK, który cieszy się wielkim zaintere-
sowaniem publiczności. Bilety na te kon-
certy mają symboliczne ceny 15 i 7 zł, 
a ich część rozdawana jest bezpłatnie 
podopiecznym Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej. Tym razem koncert 
odbywa się pod hasłem Radość miłości, 
a jego program wypełnią utwory takich 

kompozytorów, jak: F. Chopin, J. Lan-
ner, F. Lehar, F. Kreisler, S. Moniuszko 
i J. Vidak. 

26 lutego o godz. 18.00 w gali Viva 
Wiedeń – Viva Broadway wystąpią Or-
kiestra Kameralna WM Ensamble pod 
dyrekcją Woytka Mrozka oraz soliści: 
sopranistka Edyta Piasecka, mezzoso-
pranistka Agata Sava, skrzypek Artur 
Banaszkiewicz i The 3 Polish Tenors – 
Sylwester Targosz-Szalonek, Aleksan-
der Kruczek, Sławomir Naborczyk. Wy-
konawcy zabiorą melomanów i miłośni-
ków wokalistyki w klimatyczną podróż 
muzyczną. Usłyszymy największe świa-
towe przeboje z repertuaru J. Straussa, 
F. Lehara, I. Kalmana, A. Bocellego oraz 
wiele innych. Bilety na ten koncert kosz-
tują 80 i 40 zł.

Na kolejny koncert z nowego cyklu 
muzycznego Bielskiego Centrum Kultu-
ry Inne brzmienie miasta BCK zaprasza 
27 lutego o godz. 17.00, wystąpi Bara-
novski. To błyskotliwy projekt 29-letnie-
go wokalisty, muzyka, producenta i au-
tora piosenek Wojtka Baranowskiego, 
znanego m.in. z występów z grupą Xxa-
naxx. Na początku 2018 roku rozpoczął 
solową działalność, zaledwie półtora 
roku później miał już na swoim koncie 
cztery radiowe przeboje, nominację do 
nagrody Fryderyka w kategorii fonogra-
ficzny debiut roku, a z koncertami zali-
czył niemal wszystkie najważniejsze fe-
stiwalowe sceny w kraju. Zdobył złote 

Patrycja Paluszek, zdjęcie archiwalne

ich piękny teatr

bielskie centrum kultury czeka na widzów
Na otwarcie sal koncertowych i na możliwość ponownego zaproszenia swojej publiczności czeka Bielskie Centrum Kultury. Planowane  
przez tę instytucję kultury na koniec stycznia koncerty zostały przeniesione na dalsze terminy. Pierwszym zapowiadanym na luty wydarzeniem 
jest koncert dla wszystkich z cyklu Muzyczna ballada Europy.

płyty dla singli – Dym i Zbiór, platyno-
wą dla Luźno i podwójnie platynową dla 
Czułego miejsca. W październiku 2019 
r. premierę miała oczekiwana debiutanc-
ka płyta Baranovskiego Zbiór, w zgod-
nej opinii krytyków to jeden z najbar-
dziej udanych albumów w polskim popie 
ostatnich lat. Wydawnictwo przyniosło 
autorowi kolejne trzy nominacje do Fry-
deryków i uzyskało status złotej płyty. 
Bilety na ten koncert kosztują 60 i 30 zł.

W dalszych planach BCK są – wy-
stęp nastoletniej finalistki drugiej edycji 
konkursu The Voice Kids – Viki Gabor 
22 marca o godz. 17.00 (bilety 60 i 30 zł) 
czy bawiąca do łez komedia Wiesz, że 
wiem z udziałem plejady aktorów scen 

warszawskich Leszka Lichoty, Magdale-
ny Stużyńskiej/Ilony Wrońskiej, Michała 
Czerneckiego/Przemysława Sadowskie-
go czy Magdaleny Lamparskiej/Agniesz-
ki Castellanos – 11 kwietnia o godz. 
19.00 (bilety 80 i 40 zł).

W związku z panującą epide-
mią Bielskie Centrum Kultury informu-
je, że program imprez może ulec zmia-
nie, o wszystkich zmianach BCK infor-
muje na bieżąco na stronie www.bck.
bielsko.pl. Bilety zakupione na imprezy 
przeniesione na nowy termin zachowują 
ważność i nie trzeba ich wymieniać. Ze 
względu na regulacje związane z pan-
demią, BCK zastrzega sobie możliwość 
zmiany miejsc.                                      wag

Bielska Orkiestra Kameralna


