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Ten sponsor to ogólnoświatowa firma, 
której jeden z oddziałów mieści się w Biel-
sku-Białej – Eaton Automotives. Eaton od 
wielu laty pomaga POIK-owi, ale tym razem 
zastrzyk gotówki, który trafił do ośrodka, był 
naprawdę spory. W ramach konkursu i gran-
tów, o przyznaniu których decyduje kierow-
nictwo firmy w Stanach Zjednoczonych, do 
POIK-u trafiło 10.000 dolarów, czyli około 
40.000 złotych. Dyrektor placówki Małgo-
rzata Malinowska nie musiała się długo za-
stanawiać, na co wydać te pieniądze. Po-
trzeby w ośrodku są zawsze i zawsze trze-

ba oszczędzać. Meble, które znajdują się 
w ośrodku, były użytkowane nieprzerwanie 
od 2005 roku i nie ma co ukrywać – dotknął 
je ząb czasu.

 – Długo szukaliśmy nowych mebli, 
bo staraliśmy się spożytkować te pienią-
dze w sposób jak najbardziej ekonomicz-
ny – mówi Małgorzata Malinowska. – Szu-
kaliśmy, gdzie taniej, wchodziliśmy w róż-
nego rodzaju rabaty, negocjowaliśmy ceny, 
wymagało to naprawdę nie lada gimnasty-
ki. Część rzeczy kupowaliśmy przez inter-
net, szukając okazji. I tylko dlatego udało 

się nam zdobyć za te pieniądze bardzo dużo 
rzeczy – podsumowuje dyrektor.

A lista zakupów i to, jak teraz wyglą-
da ośrodek od środka, robi wrażenie. No-
we kanapy i fotele są we wszystkich poko-
jach terapeutycznych i hostelowych. Dodat-
kowo w pokojach hostelowych pojawiły się 
nowe szafy na wymiar. Nowe szafki są rów-
nież w łazienkach. W pralni są nowa pralka 
i suszarka. W prawie wszystkich oknach za-
montowane zostały wewnętrzne żaluzje.

Zmiany na lepsze zawitały też do ho-
stelowej kuchni.               ciąg dalszy na str. 3

Przytulnie  
i nowocześnie 
O nowe meble oraz sprzęt AGD 
wzbogacił się Podbeskidzki Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej. 
W budynku przy ul. Pięknej 2 pomoc, 
wsparcie i dach nad głową znajdzie 
każdy, kto tego potrzebuje.  
Od niedawna to wsparcie udzielane jest 
w jeszcze przyjemniejszych warunkach, 
bo POIK-owi dzięki hojności sponsora 
udało się kupić wiele nowych sprzętów.

Po wcześniejszym umówieniu się 
będzie można załatwić swoje sprawy 
w wydziałach:

 – Dochodów Budżetowych,
 – Geodezji i Kartografii,
 – Gospodarki Odpadami,
 – Komunikacji,
 – Ochrony Środowiska i Energii,
 – Polityki Społecznej,
 – Spraw Obywatelskich i Przedsię-

biorczości,
 – Urbanistyki i Architektury
oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Umawiać można się telefonicznie 
lub – tam, gdzie to możliwe – za pośred-
nictwem systemów kolejkowych. Wykaz 
telefonów do wszystkich komórek organi-
zacyjnych urzędu dostępny jest na stronie 
www.bielsko-biala.pl/ w zakładce Miesz-
kaniec – Wydziały Urzędu Miejskiego.

Wszystkie dokumenty składane 
do tej pory w Biurze Obsługi Interesan-
ta będzie można pozostawić w specjalnej 
skrzynce podawczej wystawionej przed 
budynkiem Urzędu Miejskiego przy placu 
Ratuszowym 6. 

Bez wcześniejszego umawiania się 
będzie można dokonywać płatności w ka-
sach Urzędu Miejskiego oraz rejestrować 
zgony w Urzędzie Stanu Cywilnego. 

Przypominamy o możliwości zała-
twienia wielu urzędowych spraw za po-
średnictwem platformy ePUAP, a także 
mailowo bądź telefonicznie. 

Wszystkie wprowadzone zmiany po-
dyktowane są troską o zdrowie i bezpie-
czeństwo nas wszystkich. Urząd Miejski 
przeprasza za utrudnienia i niedogodno-
ści i liczy na wyrozumiałość.                   q

Urząd Miejski ogranicza  
bezpośrednią obsłUgę Mieszkańców
W związku z rosnącą liczbą zachorowań na Covid-19 Urząd Miejski w Bielsku-Białej ograniczył bezpośrednią 
obsługę mieszkańców. Od 25 stycznia do odwołania na wizytę w urzędzie trzeba się umawiać.
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Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji poinformował o zakoń-
czeniu przygotowań do otwarcia sezonu narciarskiego na Dębowcu. Se-
zon ruszył 15 stycznia.

Stok, tak jak w latach poprzednich, jest czynny w poniedziałki od 
godz. 10.00 do 20.00, a w pozostałe dni od godz. 9.00 do 20.00. Wyciąg 
orczykowy na razie nie będzie działał. 

W tym roku ceny na Dębowcu wyglądają następująco: 
bilet jednorazowy normalny – 10 zł, ulgowy – 8 zł;
karnet na dziesięć zjazdów normalny – 70 zł, ulgowy – 50 zł;
bilet grupowy na dziesięć zjazdów – 50 zł;
bilet na 2 godziny – 80 zł, ulgowy – 60 zł, grupowy – 60 zł;
bilet na 4 godziny – 90 zł, ulgowy – 70 zł, grupowy – 70 zł;
bilet na 6 godzin – 100 zł, ulgowy – 80 zł, grupowy – 80 zł. 
Wycofany został bilet całodniowy.                                                    JacK 

ośrodek dębowiec  
czeka na narciarzy 

Po raz kolejny słowa Pisma Świętego odczytywali publicznie du-
chowni różnych wyznań, m.in. katolicki biskup Piotr Greger i biskup die-
cezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego Adrian Korczago 
oraz przedstawiciele wyznań prawosławnego, grekokatolickiego, bapty-
stów i innych konfesji.

Do akcji czytania Biblii włączyli się przedstawiciele władz samorzą-
dowych i reprezentanci różnych środowisk Podbeskidzia: akademickiego, 
lekarskiego, artystycznego. Wystąpiła także osoba niewidoma, odczytu-
jąca Pismo Święte za pomocą alfabetu Braille’a. Fragmenty Biblii czytali 
m.in. bp Piotr Greger i bp Adrian Korczago, prezydent Bielska-Białej Ja-
rosław Klimaszewski i wicestarosta powiatu bielskiego Andrzej Kamiński.

W tym roku czytana była Apokalipsa św. Jana. Tegoroczny maraton 
biblijny przygotowano po raz 14. W zeszłym roku ze względu na pande-
mię 13. Ekumeniczny Maraton Biblijny zorganizowano on-line.            JacK

Maraton biblijny  
w książnicy beskidzkiej

Selekcjoner futsalowej reprezentacji Polski Błażej Korczyński ogłosił 
skład 14-osobowej kadry, która wystąpi w Mistrzostwach Europy. W gro-
nie powołanych znalazło się pięciu graczy aktualnego mistrza Polski i li-
dera Statscore Futsal Ekstraklasy – bielskiego Rekordu. W czternastce 
nominowanych do udziału w UEFA Futsal EURO 2022 są: Bartłomiej Na-
wrat, Michał Kubik, Michał Marek, Sebastian Leszczak i Mikołaj Zastaw-
nik. W eliminacyjnej grupie C, w amsterdamskiej Ziggo Dome, Polacy ma-
ją za rywali reprezentacje Chorwacji (21 stycznia), Słowacji (25 stycznia) 
i Rosji (29 stycznia o godz. 14.30). Turniejowe transmisje zaplanowane 
zostały w TVP Sport.

Dodajmy, że w składzie reprezentacji Serbii na ME znalazł się in-
ny z zawodników Rekordu – Stefan Rakić. W grupie A Serbowie będą się 
mierzyć z reprezentacjami: Portugalii, Ukrainy i Holandii.

źródło: Rekord

piątka + na eUro

Bartłomiej Nawrat; fot. materiały PZPN

Do 1 lutego na wybiegu dla psów w Parku Włókniarzy jest ekspo-
nowana wystawa nagrodzonych prac uczniów bielskich szkół w konkur-
sie Psia kupa nie posprząta się sama. Prace wystawiane będą również 
w szkołach, do których uczęszczają laureaci. Pierwszą placówką oświa-
tową, do której trafiły nagrodzone prace, jest Szkoła Podstawowa nr 25.

Konkurs zorganizował Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miej-
skiego. Plakaty, zachęcające właścicieli zwierząt do sprzątania psich nie-
czystości w przestrzeni publicznej, nadesłało 163 autorów. Komisja wy-
brała najlepsze prace i przyznała dwa wyróżnienia w każdej kategorii wie-
kowej. Oto laureaci w poszczególnych kategoriach wiekowych:

kategoria do 10 lat: I m. Oliwier Cieleban, 9 lat; II m. Marianna Adam-
czyk, 9 lat; III m. Liliana Czajowska, 9 lat; wyróżnienia – Bartosz Resz-
czyński, 8 lat i Łukasz Domagalski, 9 lat; kategoria powyżej 10 lat: I m. 
Szymon Sygit, 11 lat; II m. Iga Szpak, 14 lat; III m. Maja Lutowska, 13 lat; 
wyróżnienia – Anna Jarco,14 lat i Joanna Szczygieł, 14 lat.                 JacK

psia kUpa nie posprząta 
się saMa

wolontariUsze wośp 
bez biletu

Bezpłatne przejazdy komunika-
cją miejską w Bielsku-Białej dla wolon-
tariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Taką decyzję podjął prezydent 
miasta. Szczegóły w Zarządzeniu nr 
ON.0050.2449.2022.KM z 17 stycznia 
2022 roku.

Zgodnie z zarządzeniem 30 stycz-
nia br. podczas 30. finału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy wszyscy 
wolontariusze WOŚP – posiadający 
stosowne identyfikatory, w przypadku 
osób poniżej 16. roku życia wraz z jed-
nym opiekunem – będą uprawnieni do 
bezpłatnych przejazdów autobusami na 
całej sieci organizowanej przez miasto.

17 stycznia br. zmarł w Bielsku-
-Białej Władysław Błasiak, były wicepre-
zydent miasta i radny Rady Miejskiej.

Władysław Błasiak urodził się 20 
lutego 1932 r. Ukończył Wydział Archi-
tektury Politechniki Krakowskiej. W la-
tach 1965-1970 był kierownikiem Wy-
działu Architektury Prezydium Powia-
towej Rady Narodowej w Bielsku-Bia-
łej. Pracował m.in. w KBO Beskid oraz 
Bielskim Biurze Projektowym Budow-
nictwa Przemysłowego Śląsk. Był rad-
nym Rady Miejskiej Bielska-Białej w la-
tach 1990-1998 – w I i II kadencji odro-
dzonego samorządu. W I kadencji od 21 
czerwca 1990 r. do 7 lipca 1994 r. wcho-
dził w skład Zarządu Miasta i pełnił funk-
cję wiceprezydenta Bielska-Białej. W II 
kadencji, będąc radnym, przewodni-
czył Komisji Gospodarki Przestrzennej  
i Rolnictwa RM.                                               JacK

odszedł  
władysław błasiak
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PRZYTULNIE I NOWOCZEŚNIE
dokończenie ze str. 1

Od niedawna osoby potrzebujące, któ-
rych dachem na głową jest tymczasowo POIK 
– a nierzadko są to kobiety z małymi dziećmi 
– mają do dyspozycji nową kuchenkę z piekar-
nikiem i płytą indukcyjną. W nowej szafie, która 
stanęła w tym pomieszczeniu, pojawiło się też 
kilkanaście drobnych sprzętów AGD – gofrowni-
ca, toster, frytkownica, sokowirówka czy tak po-
trzebne urządzenia do rozdrabniania pokarmów 
dla dzieci, jak blendery, miksery i inne. Udało 
się też pomalować klatkę schodową. Środków 
zostało jeszcze na kilka dodatków – obrazków 
na ściany, poduszek, które sprawiają, że po-
mieszczenia są ładne i przytulne. Wszystko to 
dzięki pieniądzom od firmy Eaton.

 – Ta firma sponsoruje nas nie po raz 
pierwszy. Oni pomagają też wielu innym jed-
nostkom – zarówno miejskim, jak i jednostkom 
służby zdrowia – ze specjalnej puli pieniędzy 
przeznaczonej dla społeczności lokalnej. Fir-
ma pomaga też naszym klientom hostelowym, 
przeznaczając środki na zakup żywności – mó-
wi dyrektor Małgorzata Malinowska. – Jesteśmy 
im szalenie wdzięczni. Myślę, że nie zdradzam 
tu jakichś tajemnic, ale Eaton pomagał również 
dzieciom z domu dziecka, podopiecznym hospi-
cjum, pacjentom ośrodka w Olszówce, a także 
zwierzętom. Ostatnio przekazał 35 kompute-
rów dla szkół, instytucji, stowarzyszeń i fundacji 
w Bielsku-Białej. Jest to firma bardzo przyjazna 
i chcąca pomagać, sama szuka potrzebujących. 
To ludzie bardzo wrażliwi i chętni. Nie było takiej 
sytuacji, żebyśmy poprosili ich o pomoc, a oni 
nam odmówili – dodaje dyrektor.

Warto dodać, że pieniądze od Eatona to 
nie pierwsze środki zewnętrzne, które pozyskał 
POIK. Wcześniej dyrektor Malinowskiej dzięki 
sponsorom udało się kupić na potrzeby placów-

ki samochód – fiata Doblo, który służy klientom 
ośrodka i pracownikom.

Małgorzata Malinowska nie kryje dumy 
z tego, jak teraz ośrodek wygląda od środka.  
– Uważam, że to europejski poziom – mówi.

Bo europejski poziom w niesieniu pomo-
cy ośrodek osiąga już dawno. Potwierdzeniem 
tego będzie chociażby najbliższa wizyta w PO-
IK-u. 27 stycznia ośrodek będzie gościł delega-
cję z Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Ośrodek 
został bowiem wybrany do międzynarodowego 
projektu – czesko-austriacko-węgiersko-pol-
skiego – dotyczącego komunikacji w interwen-
cji kryzysowej.

 – Zostaliśmy poproszeni o współpracę 
w ramach tego międzynarodowego projektu, 
mamy być stroną szkolącą. To dla nas wielkie 
wyróżnienie – mówi Małgorzata Malinowska.

Z pomocy Podbeskidzkiego Ośrodka In-
terwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej mogą 
skorzystać wszystkie osoby, które są w kryzy-
sie i są mieszkańcami miasta lub powiatu biel-
skiego. POIK zapewnia specjalistyczne usługi 
psychologiczne i hostelowe dostępne przez ca-
łą dobę – osobom, rodzinom i społecznościom 
znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Hostel 
może pomieścić 22 osoby.

Aby skontaktować się z ośrodkiem, wy-
starczy zadzwonić pod jeden z nr tel. 33 
8146221 lub 33 19288. Dla osób pokrzywdzo-
nych przemocą ośrodek uruchomił Niebieską 
Linię pod nr tel. 33 8119900. Osoby niesłyszą-
ce i niedosłyszące mogą natomiast skorzystać 
z kontaktu w formie SMS pod nr tel. 530560611. 
Pracownicy ośrodka prowadzą również rozmo-
wy za pomocą nowych technologii – aplikacji 
Messenger i Skype. Warto zajrzeć też na stronę 
ośrodka www.poik.bielsko.pl  – i na Facebooka 
https://www.facebook.com/poikbielsko.

Emilia Klejmont

Dyrektor 
POIK-u 
Małgorzata 
Malinowska

wkrótce 30. finał wośp
Dla zapewnienia najwyższych 
standardów diagnostyki 
i leczenia wzroku u dzieci zagra 
podczas swojego 30. finału 
30 stycznia Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. Sercem 
wydarzeń związanych z finałem 
w Bielsku-Białej będzie tego 
dnia Rynek i odbywające się tam 
koncerty. 

500 wolontariuszy będzie kwesto-
wać na ulicach Bielska-Białej i okolic 30 
stycznia podczas kolejnego, 30. już fina-
łu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy. Tego dnia w Bielsku-Białej kwestują-
cych będzie można spotkać wszędzie,  
a na pewno przy kościołach i na Rynku. 

400 wolontariuszy wysyła z puszkami  
w miasto sztab Grupy Ratownictwa Pol-
skiego Czerwonego Krzyża Bielsko-
-Biała, a 100 kwestujących – sztab dzia-
łający w II Liceum Ogólnokształcącym  
w Bielsku-Białej.

Osoby trzymające charaktery-
styczne puszki z sercem i napisem Wiel-
ka Orkiestra Świątecznej Pomocy będą 
30 stycznia na ulicach Bielska-Białej już 
od rana.

– Puszki będą wydawane dzień 
wcześniej, więc myślę, że niektórych 
wolontariuszy będzie można spotkać 
przed mszami przy kościołach już bar-
dzo wcześnie – mówi Łukasz Forma  
z komisji sztabu Polskiego Czerwonego 
Krzyża, zastępca szefa sztabu.

ciąg dalszy na str. 7

18 stycznia w sztabie WOŚP grupy ratownictwa PCK swoją puszkę wolonta-
riusza odebrał prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. – 30 stycznia 
wszyscy gramy dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i lecze-
nia wzroku u dzieci – mówił.
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Program Ochrony Środowiska dla miasta 
Bielska-Białej na lata 2021-2024  
z perspektywą do roku 2028 wraz z Prognozą 
oddziaływania na środowisko przyjęła Rada 
Miejska na sesji 20 stycznia.

Jak poinformowała naczelnik Wydziału Ochro-
ny Środowiska i Energii Urzędu Miesjkiego w BIelsku-
-Białej Danuta Przybyło, głównym celem sporządzania 
i uchwalania programów ochrony środowiska jest re-
alizacja przez jednostki samorządu terytorialnego po-
lityki ochrony środowiska zgodnie z założeniami strate-
gii rozwoju, programów i dokumentów programowych. 
Struktura i elementy programu są zgodne w wytyczny-
mi Ministra Środowiska odnośnie opracowywania woje-
wódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony 
środowiska, zgodnie z którymi program ochrony środo-
wiska ma stanowić podstawę funkcjonowania systemu 
zarządzania środowiskiem na terenie danej jednostki 
samorządowej, spajającą wszystkie działania i doku-
menty dotyczące ochrony środowiska i przyrody.

Program ochrony środowiska wraz z Prognozą 
oddziaływania na środowisko zostały pozytywnie za-
opiniowane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Woje-
wódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach. Ze 
względu na to, że projekt dokumentu jest powiatowym 
programem ochrony środowiska, wymaga zaopiniowa-
nia również przez Zarząd Województwa Śląskiego.

 – Prezydent Bielska-Białej zapewnił mieszkań-
com udział w tworzeniu tego opracowania. Ogłosze-
nie ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej, na 
stronie internetowej miasta, na portalu Facebook oraz 
w dwutygodniku Magazyn Samorządowy W BIELSKU-
-BIAŁEJ. Zainteresowane osoby mogły w ciągu 21 dni 
wnieść uwagi i wnioski do projektu programu i progno-
zy w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej bądź metodą tradycyjną. We wskazanym 
terminie wpłynęło 66 wniosków. Spośród nich trzy zo-
stały wypełnione prawidłowo. Pozostałe 63 nie zostały 
rozpatrzone – informowała naczelnik Przybyło. 

W trakcie dyskusji nad projektem radni zastana-
wiali się nad kosztami wprowadzania zaproponowa-
nych w planie zmian i nad tym, jak bardzo odczują je 
zwykli mieszkańcy. Podkreślano, że przyjęty plan jest 
mapą dochodzenia do jak najlepszej ochrony klimatu, 
jednak jego poszczególne elementy mogą być mody-
fikowane w zależności od sytuacji, której nie możemy 
w tej chwili przewidzieć. 

Szczegółowy plan został zaprezentowany na 220 
stronach. My pokazujemy tylko skrót zagadnień, a za-
interesowanych odsyłamy do tekstu źródłowego znaj-
dującego się na stronie Rady Miejskiej Bielska-Białej: 
www.rm.bielsko-biala.pl/ w zakładce uchwały. 

Program Ochrony Środowiska dla miasta Bielska-
-Białej na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 
musi być spójny z celami i priorytetami zaplanowany-
mi w dokumentach wyższego szczebla. W dokumen-
cie dokonano analizy zgodności celów projektu POŚ 
dla miasta Bielska-Białej z celami innych dokumentów 
strategicznych na poziomie międzynarodowym, w tym 

unijnym, krajowym, wojewódzkim, powiatowym oraz 
gminnym. 

Przy sporządzaniu prognozy zastosowano meto-
dy statystyczne i porównawcze, analiz i ocen dokonano 
zgodnie ze stanem współczesnej wiedzy. Prognoza ma 
za zadanie ułatwić identyfikację możliwych do określe-
nia skutków środowiskowych spowodowanych realiza-
cją postanowień tego dokumentu oraz określić, czy ist-
nieje prawdopodobieństwo powstawania w przyszłości 
konfliktów i zagrożeń. 

Brak realizacji zapisów projektu POŚ dla miasta 
Bielska-Białej może doprowadzić m.in. do: 
• pogorszenia stanu i jakości powietrza atmosferycz-

nego;
• pogorszenia stanu klimatu akustycznego;
• pogorszenia jakości i zasobności wód powierzchnio-

wych i podziemnych;
• pogorszenia stanu gospodarki wodno-ściekowej;
• pogorszenia jakości i zasobności gleb i powierzchni 

ziemi;
• pogorszenia systemu gospodarowania odpadami, 

w tym spowolnienie ograniczenia ich powstawania;
• pogorszenia stanu zasobów przyrodniczych, różno-

rodności biologicznej, obszarów cennych przyrodni-
czo, w tym obszarów objętych ochroną prawną; 

• pogorszenia walorów krajobrazowych;
• pogorszenia jakości życia mieszkańców z uwagi na 

przekroczenia standardów ochrony środowiska. 
Dokument opisuje obecny stan środowiska na te-

renie Bielska-Białej w jego poszczególnych aspektach:
Powietrze atmosferyczne

Jak wynika z rocznej oceny jakości powietrza 
w województwie śląskim za rok 2020, nastąpiła popra-
wa jakości powietrza. Zmniejszyły się powierzchnie ob-
szarów przekroczeń, jednak dalej występują przekro-
czenia dopuszczalnych stężeń benzo(a)pirenu oraz 
pyłu PM2,5. Nastąpił spadek stężeń zanieczyszczeń 
gazowych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i benze-
nu, w strefach klasy A. Znaczący wpływ na obniżenie 
stężeń zanieczyszczeń w 2020 r. miały jednak warun-
ki atmosferyczne. Przekroczenie poziomu II fazy pyłu 
PM2,5 obejmuje ok. 60 proc. mieszkańców Bielska-
-Białej.
Klimat akustyczny

Według danych zawartych w bazie EHAŁAS (ba-
za zawiera wyniki pomiarów hałasu przekazanych do 
WIOŚ lub RWMŚ) na terenie Bielska-Białej nie prze-
prowadzono badań hałasu kolejowego oraz lotniczego. 
Wykonane zostały pomiary hałasu drogowego w sze-
ściu punktach pomiarowych – nie zanotowano prze-
kroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu dla pory dnia 
i nocy. W 2018 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad opracowała dokument Mapy akustycz-
ne dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 po-
jazdów rocznie na terenie województwa śląskiego, któ-
ry obejmował drogi położone na terenie miasta Bielska-
-Białej (S1, S52). Liczba mieszkańców eksponowanych 
na hałas drogowy w ciągu dnia wynosi 7.360, a w ciągu 
nocy 4.149 osób. Na terenie naszego miasta najwięk-
szy udział w zakresie oddziaływania akustycznego ma 
ruch tranzytowy, charakteryzujący się dużym natęże-

niem pojazdów ciężkich. Dzięki przejęciu ciężarowego 
ruchu tranzytowego poprzez obwodnice Bielska-Białej 
(S1 i S52), klimat akustyczny w centrum miasta kształ-
towany jest głównie przez lokalny ruch pojazdów. Od-
działywanie akustyczne związane z działalnością prze-
mysłową w mieście uwarunkowane jest emisją hałasu 
pochodzącą z licznych zakładów przemysłowych.
Promieniowanie elektromagnetyczne

Wyniki w punktach pomiarowych na terenie mia-
sta nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych pozio-
mów pola elektromagnetycznego w środowisku dla ba-
danego zakresu częstotliwości. Wg rejestru zawiera-
jącego informacje o terenach, na których stwierdzono 
przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektro-
magnetycznych, na terenie Bielska-Białej takich miejsc 
nie zarejestrowano.
Gospodarowanie wodami

Obszar miasta leży w zlewniach 6 jednolitych czę-
ści wód powierzchniowych (JCWP) oraz 3 jednolitych 
części wód podziemnych (JCWPd). W latach 2014-
2019, prowadzone były badania stanu wód JCWP, zlo-
kalizowanych na obszarze miasta. Wszystkie przeba-
dane JCWP wykazały zły stan ogólny, stan wód pod-
ziemnych został oceniony jako dobry dla JCWPd nr 
163 oraz JCWPd nr 158, natomiast słaby stan ogólny 
stwierdzono dla JCWPd nr 157. 

W 2020 roku całkowita długość sieci wodocią-
gowej na terenie miasta wynosiła 1.145,8 km, a liczba 
przyłączy do budynków mieszkalnych i zbiorowego za-
mieszkania wynosiła 23.659 sztuk. Z sieci wodociągo-
wej w 2020 r. korzystało 168.058 osób tj. 99 proc., łącz-
na długość sieci kanalizacji wynosiła 1.047,9 km. Do 
sieci kanalizacji sanitarnej podłączonych jest 19.294 
budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. 
Z kanalizacji sanitarnej w 2020 r. korzystało 150.699 
osób, tj. 88,8 proc. 
Gospodarka odpadami

Osiągnięte w mieście poziomy recyklingu i ogra-
niczenia masy odpadów ulegających biodegradacji: 

1. poziom ograniczenia masy odpadów komunal-
nych ulegających biodegradacji kierowanych do skła-
dowania – 7 proc.; 

2. poziom recyklingu i przygotowania do ponow-
nego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucz-
nych i szkła – 51 proc.; 

3. poziom recyklingu, przygotowania do ponow-
nego użycia i odzysku innymi metodami innych niż nie-
bezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 
99 proc. 

Zgodnie z danymi w bazie azbestowej, na terenie 
Bielska-Białej, znajduje się 3.140.679 kg wyrobów za-
wierających azbest pozostałych do unieszkodliwienia 
(stan na 20.10.2021 r.).
Zagrożenia poważnymi awariami 

W Bielsku-Białej występuje jeden zakład zakla-
syfikowany jako zakład o zwiększonym ryzyku wystą-
pienia poważnej awarii przemysłowej oraz pięć zakła-
dów zaklasyfikowanych jako potencjalni sprawcy po-
ważnych awarii. Wg danych Wojewódzkiego Inspekto-
ratu Ochrony Środowiska w Katowicach, który prowa-
dzi kontrole podmiotów korzystających ze środowiska 
na terenie Bielska-Białej, w latach 2017-2020 nie odno-
towano tu zdarzeń o charakterze poważnej awarii ani 
o znamionach poważnej awarii przemysłowej.        JacK 

prograM ochrony środowiska 
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rada Miejska

Związany z Wapienicą Bronisław 
Kokotek był m.in. inicjatorem budowy 
nowej szkoły w Wapienicy i domu na-
uczyciela; pracował na rzecz wielu lokal-
nych organizacji społecznych. Wniosek 
w sprawie jego uhonorowania złożył Jó-
zef Chorąży. W swoim piśmie podkreślił 
patriotyczną postawę Bronisława Kokot-
ka w czasie II wojny światowej, a przede 
wszystkim jego działalność jako dyrekto-
ra Szkoły Podstawowej w Wapienicy i lo-
kalnego działacza.

Gorącymi zwolennikami upamięt-
nienia postaci pedagoga byli radni Piotr 
Kochowski i Piotr Ryszka. Również Ze-
spół Ekspercki ds. Nazewnictwa Ulic, 
Placów oraz Nazw Obiektów Fizjogra-
ficznych bielskiego samorządu jedno-
głośnie uznał, że należy tę inicjatywę re-
komendować.

W życiorysie przygotowanym 
przez Józefa Chorążego czytamy: Bro-
nisław Kokotek urodził się w 1910 r. 
W 1931 r. ukończył naukę w Seminarium 
Nauczycielskim w Cieszynie. Po odby-
ciu służby wojskowej do wybuchu wojny 
pracował jako nauczyciel w szkole. 

Już 1 września 1939 r. jako ppor. 
bierze czynny udział w walkach z hitle-
rowskim najeźdźcą, przemieszczając się 
z wojskiem w kierunku Tarnowa, a po-
tem Lublina. W tych działaniach zostaje 
ranny. Po przekroczeniu Bugu zaczyna 
się jego gehenna życiowa. Aresztowa-
ny przez wojska sowieckie jest więźniem 
obozów w Krzemieńcu, Artiomowsku, 
Charkowie, Starobielsku, Nowosybirsku, 

Władywostoku i Ałma Acie. W 1941 r. 
trafia do Tockoje, gdzie wstępuje do two-
rzonych przez Władysława Andersa Pol-
skich Sił Zbrojnych w ZSRR. W sierp-
niu 1942 r. płynie wraz z żołnierzami 
do Pahlevi, gdzie jako żołnierz 2 Kor-
pusu Władysława Andersa, przez Irak, 
Syrię, Palestynę i Egipt 3 lutego 1944 
r. trafia do Włoch. Bierze czynny udział 
w walkach pod Monte Cassino, w Anko-
nie i Bolonii. Po demobilizacji Polskich 
Sił Zbrojnych w maju 1946 r. wraz z żoł-
nierzami 2 Korpusu wyjeżdża z Włoch 
do Anglii. Mając możliwości pozostania 
na terenie Anglii lub wyjazdu do innych 
państw, wybiera jednoznacznie powrót 
do kraj, u za którym jako wielki patrio-
ta stale tęskni. Po ośmiu latach tułacz-
ki wraca do ojczyzny w sierpniu 1947 r.

Już od nowego roku szkolnego po-
dejmuje pracę nauczyciela w Jasienicy, 
a od 1950 r. w Wapienicy, gdzie zostaje 
kierownikiem szkoły.

Wobec narastających potrzeb lo-
kalnej społeczności podejmuje stara-
nia o budowę nowej szkoły, którą dzię-
ki wielkiemu zaangażowaniu otwiera 
w 1958 r. Szkoła Podstawowa nr 32, jak 
na ten okres jest nowoczesnym obiek-
tem. O nowym budynku placówki w Wa-
pienicy pisze prasa wojewódzka i lokal-
na. W lepszych warunkach szkoła osią-
ga wysoki poziom nauczania, cieszy się 
też uznaniem środowiska oraz władz 
szkolnych, powstają liczne koła przed-
miotowe, artystyczne, szachowe, tech-
niczno-modelarskie, gospodyń, rytmiki 

bronisław kokotek UpaMiętniony
Podczas XL sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej 20 stycznia radni podjęli uchwałę, aby rondu w Wapienicy – zlokalizowanemu na skrzyżowaniu 
ulic Cieszyńskiej i Wapienickiej – nadać imię nauczyciela i lokalnego działacza Bronisława Kokotka.

(zaopatrzone w pokaźną liczbę instru-
mentów).

Przez cały okres pracy stara się 
o nowe inwestycje, czego dowodem jest 
nowe boisko oraz ogródek meteorolo-
giczny z profesjonalnym wyposażeniem, 
a także piękne otoczenie szkoły. W roku 
1970 zostaje oddany do użytku dom na-
uczycielski dla dziewięciu rodzin.

Przez cały okres pracy na stano-
wisku kierownika, a następnie dyrekto-
ra szkoły, bierze czynny udział w życiu 
społecznym, będąc członkiem wielu or-
ganizacji oraz radnym miasta (1969-73). 
17 czerwca 1972 roku Rada Pedago-
giczna, Komitet Rodzicielski i przedsta-
wiciele Zakładu Opiekuńczego żegnają 
odchodzącego na emeryturę dyrektora 
Bronisława Kokotka – człowieka wielce 

zasłużonego dla szkoły i lokalnej spo-
łeczności.

Odznaczenia:
• Krzyż Kawalerski Orderu Odro-

dzenia Polski
• Złoty Krzyż Zasługi
• Medal Komisji Edukacji Narodo-

wej 
• Złota Odznaka ZNP za zasługi 

dla województwa śląskiego i za zasługi 
dla województwa bielskiego

• Krzyż Monte Cassino nr 43545
• Krzyż Czynu Bojowego Polskich 

Sił Zbrojnych na Zachodzie
• Medal Zwycięstwa i Wolności
• Brytyjski Medal Wojny
• Srebrny Krzyż Zasługi z Miecza-

mi i wiele innych odznaczeń.
JacK

będą wybory  
do Młodzieżowej rady 
Miasta

Ważna wiadomość dla młodzieży szkół ponad-
podstawowych z naszego miasta. W Urzędzie Miejskim 
ruszyły procedury związane z wyborami do Młodzieżo-
wej Rady Miasta Bielska-Białej. Ostatnia uchwała Ra-
dy Miejskiej w tej sprawie wprowadziła wiele istotnych 
zmian do procedur wyboru młodych radnych. Poniżej 
opisujemy je szczegółowo.

W wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta we-
dług nowych zasad mogą wziąć udział uczniowie bę-
dący mieszkańcami Bielska-Białej i uczęszczający do 
szkół ponadpodstawowych w naszym mieście. Będą 
oni mogli brać udział w głosowaniu w wyborach prze-
prowadzanych w poszczególnych szkołach, jak rów-

nież kandydować do Młodzieżowej Rady Miasta Biel-
ska-Białej. Przypominamy, że takie wybory w każdej ze 
szkół organizują i przeprowadzają samorządy uczniow-
skie.

Natomiast zgoła odmienna procedura dotyczy 
młodzieży Bielska-Białej uczącej się w szkołach po-
nadpodstawowych poza naszym miastem. Poczynając 
od tej kadencji, także młodzi bielszczanie uczący się 
poza miastem będą mogli zgłaszać swoich kandydatów 
i wybrać jednego przedstawiciela – członka Młodzieżo-
wej Rady Miasta.

W tym przypadku wybory są organizowane i prze-
prowadzane przez Komisję Wyborczą na zasadach 
określonych w Zarządzeniu NR ON.0050.2445.2022.
RM Prezydenta Miasta z 14 stycznia 2022 r. oraz w Sta-
tucie Młodzieżowej Rady Miasta, stanowiącym załącz-
nik do uchwały nr XXXVIII/909/2021 RM  z 9 grudnia 
2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 8180). Oba dokumenty 
są dostępne  ma stronie www.rm.bielsko-biala pl.

Urząd Miejski zaprasza wszystkich uczniów – 
mieszkańców naszego miasta i uczęszczających do 
szkół ponadpodstawowych poza granicami Bielska-
-Białej – do zgłaszania kandydatów na członków Mło-
dzieżowej Rady Miasta jak i do głosowania w tych wy-
borach.

Pisemne zgłoszenia kandydatów przyjmuje Komi-
sja Wyborcza działająca w Urzędzie Miejskim przy pla-
cu Ratuszowym 1, w sekretariacie Biura Rady Miejskiej 
– pokój nr 48, tel. 33/4971456, e-mail: rada@um.biel-
sko-biala.pl. 

Termin zgłaszania kandydatów na członka Mło-
dzieżowej Rady Miasta upływa 28 stycznia br. – decy-
duje data wpływu pisma do Urzędu Miejskiego. Szcze-
góły znajdują się w uchwale Komisji Wyborczej, która 
zawiera harmonogram przyjmowania zgłoszeń i prze-
prowadzenia wyborów i można ją znaleźć na stronie 
www.rm.bielsko-biala.pl oraz w załącznikach.

ciąg dalszy na str. 6
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kUbłowy probleM 
Śmieci to problem niezwykle trudny, 

a czasem – dosłownie i w przenośni – śmier-
dzący. Niedawno jedna z naszych czytelni-
czek zapytała, co zrobić, aby jej sąsiad nie 
stawiał swojego kubła na śmieci tuż obok 
płotu, przy którym stoi jej altanka. Teraz jest 
zima i problem jest mało odczuwalny, ale kie-
dy śniegi stopnieją, powróci. 

Przepisy normują tę kwestię. Zgod-
nie z rozporządzeniem ministra infrastruktu-
ry w sprawie warunków technicznych, jakie 
powinny spełniać budynki, i ich usytuowania, 
odległość miejsc do gromadzenia odpadów 
stałych powinna wynosić co najmniej:

 – 10 metrów od okien i drzwi budyn-
ków z pomieszczeniami na pobyt ludzi;

 – 3 m od granicy działki budowlanej;
 – 10 m od placów zabaw dla dzieci, bo-

isk dla dzieci i młodzieży i miejsc rekreacyj-
nych. 

Zachowanie tych odległości nie jest 
wymagane, jeżeli miejsca te stykają się z po-
dobnymi miejscami na działce sąsiedniej. 
W przypadku przebudowy istniejącej zabu-
dowy odległości, o których mowa, mogą być 
pomniejszone, jednak nie więcej niż o poło-
wę, po uzyskaniu opinii państwowego woje-
wódzkiego inspektora sanitarnego.

W przypadku zabudowy jednorodzin-
nej, zagrodowej i działek wykorzystywanych 
do rekreacji indywidualnej odległości nie 
określa się. Dojście od najdalszego wejścia 
do obsługiwanego budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego 
lub użyteczności publicznej do miejsca do 
gromadzenia odpadów stałych wynosi nie 
więcej niż 80 m. Wymaganie to nie dotyczy 
budynków na terenach zamkniętych.

Tyle przepisy. My zaś radzimy dbać 
o dobrosąsiedzkie relacje, zgodnie z porze-
kadłem Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe!

JacK 

Wiele osób dla tzw. wygody pozostawia pojemniki 
na odpady na zewnątrz swoich posesji na stałe, a nie tyl-
ko w wyznaczone dni odbiorów. Niektórzy budują nawet 
prowizoryczne wiaty śmieciowe poza swoimi nierucho-
mościami. 

Takie zachowanie jest niewłaściwe. 
Jak tłumaczy naczelnik Wydziału Gospodarki Od-

padami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Joanna Boj-
czuk, właściciel nieruchomości zobowiązany jest umie-
ścić przygotowane do opróżnienia pojemniki i worki 
w miejscu dostępnym dla pracowników przedsiębiorstwa 
uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych, tak 
aby pracownicy nie musieli wchodzić na teren nierucho-
mości. W przypadku, gdy takiej możliwości nie ma, wła-
ściciel nieruchomości w dniu poprzedzającym wywóz lub 
w dniu odbioru odpadów do godz. 6.00 rano powinien wy-
stawić pojemniki na chodnik lub pobocze przed wejściem 
na teren nieruchomości lub umieścić je w miejscu, które 
umożliwi odbiór odpadów komunalnych bez konieczności 
wejścia na teren nieruchomości. W dniu harmonogramo-
wego odbioru pojemniki muszą być udostępnione w godz. 
od 6.00 do 20.00. 

 – Z uwagi na sytuację pandemiczną odbiory odpa-
dów komunalnych w 2022 r. odbywają się w godz. 5.00-
21.00, dlatego też pojemniki w tych godzinach muszą być 
udostępnione podmiotowi odbierającemu odpady komu-
nalne. W pozostałych dniach (nieujętych w harmonogra-
mie odbioru) pojemniki nie mogą być wystawione poza 
nieruchomość – wyjaśnia naczelnik Joanna Bojczuk.

JacK 

Jakub i Jan oraz Julia – to najpopularniej-
sze imiona nadawane dzieciom w Bielsku-Bia-
łej. W 2021 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Bielsku-Białej sporządzono 3.657 aktów uro-
dzenia. Wśród maluchów przeważali chłopcy – 
było ich 1.904, podczas gdy dziewczynek tylko 
1.753. To oznacza, że w przyszłości panie będą 
miały w czym wybierać. 

Chłopcom rodzice najczęściej nadawali 
takie imiona, jak: Jakub – 84, Jan – 81, Antoni 
– 78, Filip – 60, Maksymilian – 55, Mikołaj – 48. 
Natomiast wśród imion żeńskich królowały ta-
kie: Julia – 72, Zuzanna – 68, Zofia – 59, Hanna 
– 57, Maja – 52. Rzadko spotykane imiona mę-
skie, które zarejestrowano w 2021 roku w biel-
skim USC, to: Edgar, Oktawian, Florian, Kosma, 
Pio. Pojawiły się tez takie imiona damskie, jak: 
Rosa, Inka, Eliza, Teresa i Hiacynta.

Aktów małżeństwa sporządzono w 2021 r. 
w bielskim USC 614. Dominowały związki cywil-
ne, których było 354. Natomiast wyznaniowych 
aktów sporządzono 260. 30 małżeństw zawarto 
z obcokrajowcami pochodzącymi z takich kra-
jów, jak: Ukraina – 18, Białoruś – 3, Włochy – 1, 
Rosja – 1, Szwecja – 1, Gruzja – 1, Turcja – 1, 
Nowa Zelandia – 1, Stanu Zjednoczone – 1, Pa-
kistan – 1 oraz Wietnam – 1. 35 ślubów udzielo-
no poza siedzibą USC.

W minionym roku w bielskim USC sporzą-
dzono 2.991 aktów zgonu.

Jubileusze długoletniego pożycia małżeń-
skiego w 2021 roku obchodziło w bielskim USC 
314 par: 238 małżonków świętowało 50. rocz-
nicę ślubu, 60 par – 60. rocznicę, 12 par – 65. 
rocznicę, 3 pary – 70. rocznicę, jedna para – 72. 
rocznicę.                                                       JacK 

statystyki Usc: 
rodzi się więcej chłopaków
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BĘDĄ WYBORY DO MRM
– dokończenie ze str. 5

Kandydatem na członka MRM w B-B mo-
że być uczeń szkoły ponadpodstawowej pu-
blicznej lub niepublicznej, kształcącej stacjo-
narnie poza granicami Bielska-Białej, z wy-
łączeniem szkół policealnych i szkół dla do-
rosłych, zamieszkały w Bielsku-Białej, który 
w dniu wyborów nie ukończył 21. roku życia. 
Zgłoszenie kandydata na członka musi nastą-
pić na piśmie, które zawiera imię i nazwisko 
kandydata, datę jego urodzenia, miejsce za-
mieszkania, nazwę i adres szkoły ponadpod-
stawowej, do której kandydat uczęszcza, oraz 
podpis zgłaszającego. Kandydat może doko-
nać zgłoszenia osobiście lub zostać zgłoszo-
ny przez osobę kształcącą się stacjonarnie 
poza granicami Bielska-Białej, której przysłu-

guje czynne prawo wyborcze. W przypadku 
gdy zgłaszający nie jest jednocześnie kandy-
datem na członka Młodzieżowej Rady Miasta, 
to takie zgłoszenie winno dodatkowo zawierać 
imię i nazwisko zgłaszającego, jego datę uro-
dzenia, miejsce zamieszkania, nazwę i adres 
szkoły ponadpodstawowej, do której zgłaszają-
cy uczęszcza, a do takiego zgłoszenia należy 
dodatkowo dołączyć zgodę na kandydowanie 
podpisaną przez kandydata.

Dla ułatwienia kontaktu z kandydatem lub 
osobą zgłaszającą kandydata, Urząd Miejski 
prosi o podanie numeru telefonu komórkowe-
go i adresu e-mail. Do zgłoszenia  należy wy-
korzystać gotowy formularz zgłoszeniowy wraz 
z drukiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych. 

oprac. ek
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WKRÓTCE 30. FINAŁ WOŚP
– dokończenie ze str. 3

Niektórzy będą też na pewno kwestować w sobo-
tę – 29 stycznia w centrach handlowych Auchan, Ge-
mini i na Sarnim Stoku. W niedzielę pojawią się przy 
kościołach i w centrum miasta. Ale też poza miastem 
– na szlakach turystycznych, na Dębowcu w związku 
z rozgrywanym tam tego dnia Pucharem Reksia, czy 
w Szczyrku – ponieważ gminy ościenne również mają 
wolontariuszy, którzy przynależą do bielskiego sztabu. 

Imprezy na Rynku zaczną się o godz. 15.00. Naj-
pierw na scenie pojawią się Włóczykije – dziecięco-
-młodzieżowy bielski zespół wokalno-taneczny. – To 
ukłon w stronę młodszej publiczności, ale chcemy też, 
żeby pokazali się na Rynku – mówi organizator koncer-
tu WOŚP w Bielsku-Białej Jarosław Zabłocki.

Potem przyjdzie czas na bluesowo-rockowy Gif 
Noise, rockową Ultramuffinę i N.O.T. (Not Ordinary 
Thing) oraz reggae granie w wykonaniu The Djangos. 
O godz. 20.00 z Rynku uleci Światełko do nieba.

 – Jeszcze nie wiadomo, w jakiej formie odbędzie 
się ta część programu, ale na pewno nie będą to fajer-
werki – zapewnia Zabłocki. – Kiedyś było tak, że wszy-
scy wyciągnęli telefony, które rozświetliły cały Rynek 
i to też było w porządku – dodaje.

Część muzyczną zakończy dyskoteka z Sandec-
ki Brothers.

Od godziny 15.00 wiele będzie się działo także 
wokół sceny. Swoje stoisko będą mieli strażacy z miej-
skich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej i z Hecz-
narowic. Druhowie-ochotnicy w ogrzewanych namio-
tach zorganizują pokazy pierwszej pomocy przedme-
dycznej, będzie można też u nich zmierzyć ciśnienie. 
Swój sprzęt zaprezentują ratownicy z beskidzkiej grupy 
Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jak 
co roku, będzie również namiot Straży Miejskiej oraz 
Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia, 
które będzie sprzedawało Kalendarz Beskidzki. Będą 
punkty gastronomiczne z tradycyjną grochówką przy-
gotowaną przez Fundację Militarny Instytut Historycz-

ny. Wśród publiczności będzie można spotkać człon-
ków Bractwa Śródziemia z Bielska-Białej, czyli grupy 
rekonstrukcyjnej świata J. R. R. Tolkiena.

Swój udział w finale będą mieli też sportowcy. 
Na Rynku pojawią się siatkarze BBTS-u, siatkarki klu-
bu BKS i piłkarze Podbeskidzia.

 – Poza tym w przygotowaniu jest też drugi kon-
cert, bardziej kameralny, z cięższym brzmieniem w klu-
bie RudeBoy i tam też na pewno będą wolontariusze – 
mówi Łukasz Forma ze sztabu WOŚP PCK.

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to 
w Bielsku-Białej zawsze wielkie święto.

 – To się chyba nigdy nie znudzi – mówi Zabłocki. 
– Wystarczy popatrzeć, ile co roku zbieramy. To świad-
czy o tym, że formuła WOŚP absolutnie się nie wyczer-
pała, przeciwnie. Może dlatego, że dzisiaj kwestują 
osoby, które są równolatkami orkiestry, pierwszych lat 
jej funkcjonowania, przeżywały to wszystko jako dzieci 
i nadal mocno się z tym utożsamiają – podsumowuje.

Emilia Klejmont

Takiego wydarzenia jeszcze 
nie było, na pewno w naszym 
regionie, a może nawet w Polsce. 
Miejski Zakład Komunikacyjny 
w Bielsku-Białej postanowił 
w nowy sposób włączyć się 
w obchody finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w naszym mieście. 

Aby poinformować o swoich za-
miarach, spółka zorganizowała konfe-
rencję prasową.

 – Zdecydowaliśmy się ponownie 
wziąć udział w tym wydarzeniu z jesz-
cze większym przytupem niż rok temu. 
Będzie to coś zdecydowanie unikato-
wego – budowała napięcie rzeczniczka 
MZK Agnieszka Dąbrowska.

Głównym punktem programu będą 
koncerty na żywo w WOŚP-owym auto-
busie. 30 stycznia, w dniu finału odbę-
dą się cztery kursy specjalnego pojazdu. 
Ten przegubowy autobus będzie cały 
oklejony grafikami WOŚP. Po specjalnie 
wytyczonej trasie i specjalnymi kursami 
przejedzie tego dnia czterokrotnie, zaha-
czając o wiele dzielnic miasta, tak żeby 
pokazać uroki Bielska-Białej przy, wła-
śnie... muzyce na żywo.

Charytatywnie wystąpić w auto-
busie zdecydowały się dwa zespoły – 
The ThreeX i kapela góralska Psio Crew 
z gościnnym udziałem akordeonisty Ta-
deusza Olmy. 

Zespół The ThreeX wziął udział 
w konferencji w MZK. The ThreeX to no-
woczesne trio instrumentalne, czołów-

ka zespołów kameralnych, wielokrotnie 
nagradzane na całym świecie, zgrabnie 
łączące muzykę najwyższej klasy z du-
żą dawką poczucia humoru i innych ta-
lentów.

 – Braliśmy udział w bardzo wielu 
nietypowych akcjach i graliśmy w takich 
miejscach, jak: szpitale, w tym szpitale 
psychiatryczne, zakłady karne, w róż-
nych przedziwnych okolicznościach. Na-
tomiast w autobusie jeszcze nigdy. Więc 
jak ten pomysł się pojawił, to nasza re-
akcja była tożsama – no jasne, oczywi-
ście, bez zastanowienia bierzemy w tym 
udział! Tym bardziej, że cel jest szczytny 
i jest nam bardzo po drodze z całą filozo-
fią Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy. Także jeśli jest taka inicjatywa i mo-
żemy w tym wziąć udział, to w zasadzie 
bez namysłu stwierdziliśmy, że trzeba to 
zrobić – mówił członek zespołu Jacek 
Obstarczyk.

 – Na pewno zaprezentujemy połą-
czenie muzyki ze sztuką cyrkową i róż-
nymi ciekawymi akrobacjami smyczko-
wo-skrzypcowymi – zapowiadał jego ze-
społowy kolega Krzysztof Kokoszewski.

Pierwszy kurs WOŚP-owego auto-
busu zacznie się o godz. 10.00, kolejne 
o 12.00, 14.00 i 16.00. Podczas każdego 
z kursów na pokładzie będą wolontariu-
sze WOŚP, w tym członkowie grupy re-
konstrukcyjnej Bractwo Śródziemia.

Przejazdy są biletowane, ale bę-
dą to bezpłatne, specjalne bilety. Cho-
dzi o to, aby nie okazało się, że dla ko-
goś zabraknie miejsca, a na innym kur-
sie osób będzie mniej. Dla komfortu mu-
zyków i pasażerów autobus pomieści na 

wesoły aUtobUs dla wośp

każdym kursie 50/60 osób. Start będzie 
odbywał się przy dworcu PKS, gdzie pa-
sażerów powitają muzycy. Następnie 
w planach jest około 20-minutowy prze-
jazd, bez przystanków, po różnych czę-
ściach Bielska-Białej i po tym czasie au-
tobus dojedzie na teren spółki MZK. Tu 
będzie miała miejsce kolejna gratka.

 – Każdy z przejazdów będzie miał 
ten wspólny element, czyli przystanek 
przy ul. Długiej 50. Każda grupa będzie 
podzielona na dwie – jedna będzie zwie-
dzała spółkę, druga będzie mogła się 
rozgrzać przy gorącej herbacie i kawał-
ku ciasta. Potem nastąpi zamiana. Bę-
dziemy chcieli po raz pierwszy pokazać 
myjnię automatyczną i zaplecze tech-
niczne, gdzie autobusy są serwisowane. 
Dodatkowo przygotowaliśmy szereg nie-
spodzianek, dla co bardziej uważnych 
uczestników eventu będą do wygrania 
ciekawe gadżety – mówił prezes zarzą-
du MZK Hubert Maślanka.

Zapisy na przejazd WOŚP-owym 
autobusem trwają od 19 stycznia. Zgło-
szenia należy przesyłać na adres mailo-
wy autobus.wosp@mzk.bielsko.pl. Bę-
dzie decydowała kolejność. 200 pierw-
szych osób otrzyma od MZK informację 

zwrotną o tym, że bilety są do odebra-
nia. W mailu należy podać liczbę bile-
tów, które chce się otrzymać (maksy-
malnie 5) oraz miejsce, z którego zo-
staną one odebrane (kasa biletowa przy 
ulicy Piastowskiej lub Sukienniczej). Nie 
ma możliwości wyboru godziny odjazdu, 
bilety będą wydawane losowo.

MZK zdecydowało się wziąć udział 
w aukcjach charytatywnych i wystawić 
na licytację związany ze spółką przed-
miot. Tym razem będą to tablice kierun-
kowe, które były wykorzystywane w au-
tobusach przez wiele lat, a teraz są pa-
miątką. Licytacje ruszyły 24 stycznia.

 – Dla niektórych osób, wiemy to, 
te tablice to może być absolutny rarytas, 
dlatego też jesteśmy przekonani, że bę-
dzie walka podczas licytacji – dodał pre-
zes H. Maślanka.

W 30. finał WOŚP włącza się rów-
nież stacja kontroli pojazdów zlokali-
zowana na terenie spółki. 30 stycznia 
w godzinach od 8.00 do 14.00 będzie 
można przyjechać na bezpłatną kontrolę 
i ustawienie oświetlenia w samochodzie. 
Będzie to również okazja, żeby przeka-
zać datek na rzecz orkiestry.

Emilia Klejmont

Prezes MZK 
Hubert  
Maślanka  
i zespół  
The ThreeX
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Od 14 stycznia zmienił się system poboru 
opłat na parkingu u zbiegu ulic Juliusza 
Słowackiego i Henryka Sienkiewicza. 
Zamiast u parkingowego, kierowcy 
uregulują należność w parkomacie.

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej tam, gdzie 
jest to możliwe, ujednolica system zarządzania Strefą 
Płatnego Parkowania. Tak jest w przypadku działają-
cego od lat parkingu przy skrzyżowaniu ulic Juliusza 
Słowackiego i Henryka Sienkiewicza. Dzięki zalicze-
niu przebiegającej przez jego obszar drogi wewnętrz-
nej do układu dróg publicznych, teren został auto-
matycznie włączony do funkcjonującej na tym ob-
szarze Strefy Płatnego Parkowania. To zaś pozwala 
na zmianę systemu poboru opłat. Od 14 stycznia br. 

za parkowanie w tym miejscu kierowcy płacić będą, 
korzystając z parkomatów lub poprzez przeznaczo-
ne do tego aplikacje mobilne (mobiParking/SkyCash, 
moBILET, mPay).

W najbliższym czasie w obrębie parkingu zosta-
ną zainstalowane dwa parkomaty, a kierowcy będą 
mogli także korzystać z urządzenia znajdującego się 
po drugiej stronie ul. Juliusza Słowackiego, obok wej-
ścia do budynku Sądu Rejonowego. Aby pomóc kie-
rowcom, w dniu zmiany systemu, a także przez kolej-
ny tydzień na parkingu była obecna osoba przypomi-
nająca o zmianie sposobu poboru opłat.

Warto też przy tej okazji przypomnieć, że od 1 
stycznia 2022 r. nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu 
Strefy Płatnego Parkowania w Bielsku-Białej. Naj-
istotniejszą z nich jest wydłużenie o godzinę cza-

Wszystko razem – obiekty wraz z zagospodaro-
waniem terenu dadzą świetny efekt wizualny, co na ra-
zie widać jeszcze tylko na wizualizacjach. Natomiast 
już niebawem efekty prac będzie można zobaczyć rów-
nież w rzeczywistości.

Dzięki rozbudowie budynku przedszkola powstało 
miejsce na sześć oddziałów przedszkolnych wraz z po-
mieszczeniami towarzyszącymi i zapleczem kuchen-
nym. Każdy oddział to sala zabaw, toaleta oraz zaple-
cze. W ramach rozbudowy budynku powstaną również 
szatnie dla dzieci, toaleta ogólnodostępna, pomiesz-
czenia gospodarcze, zaplecze kuchenne z pomiesz-
czeniami pomocniczymi i magazynowymi, zaplecza 
szatniowe i sanitarne dla personelu. Inwestycja obej-
muje również zagospodarowanie terenu wokół obiek-
tu, czyli parkingi, chodniki i jezdnie, plac zabaw i wiatę 
śmietnikową. Teren został już na nowo ogrodzony.

Po rozbudowie obiekt będzie miał 1.269,62 m2 
powierzchni, nowy trzykondygnacyjny budynek wraz 
z łącznikiem to aż 965,62 m2.

Wykonawca inwestycji, firma Bielskie Przedsię-
biorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A., prowadzi 
również wiele prac na zewnątrz budynku. W planach 
jest przebudowa istniejącego placu zabaw oraz tara-
su zewnętrznego, nasadzenie niskiej i ozdobnej zieleni, 
a także nowych drzew. Wykonawca rozebrał już istnie-
jący budynek gospodarczo-mieszkalny tuż obok istnie-
jącego przedszkola. Remontu doczekała się też rekre-
acyjna wiata. 

Aby zapewnić bezpieczny dojazd do placówki, 
przebudowana zostanie ulica Kazimierza Wielkiego 
wraz ze zjazdami. Będą nowe miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych. Poza tym schody i murki.

Rozbudowa wg zawartej 19 lutego ub.r. umowy 
z Bielskim Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemy-
słowego S.A., generalnym wykonawcą inwestycji, wy-
niesie 13.925.952,35 zł brutto. Termin realizacji prze-
widziany był na 31 marca 2022 r., ale ze względu na 
ogólną sytuację może ulec zmianie. Na pewno jednak 
przedszkole zostanie otwarte w tym roku. 

będzie przedszkole jak z obrazka
Prawdopodobnie do maja br. potrwa rozbudowa budynku Przedszkola nr 4 w Bielsku-Białej. Przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12 budowany 
jest nowy obiekt, połączony łącznikiem z istniejącym budynkiem przedszkola, o powierzchni prawie 1.000 m2, który pomieści sześć oddziałów 
przedszkolnych wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i zapleczem kuchennym.

Wraz z rozbudową trwają również procedury za-
mówieniowe dotyczące kompleksowego wyposażenia 
nowo powstającej części przedszkola.

Jak wynika ze stanu zaawansowania robót na 
11 stycznia 2022 roku, wykonawca zakończył budowę 
wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku, obec-
nie trwają prace związane z pokryciem dachu i monta-
żem obróbek blacharskich. Trwa również montaż ele-
wacji w części wykonanej w systemie tzw. druga skóra, 
czyli pierwsza warstwa to ściana zewnętrzna ocieplo-
na i wykończona tynkiem silikonowym, druga warstwa 
to systemowa ściana osłonowa w konstrukcji stalowej 
w części wypełniona szkłem, a w części płytami HPL. 
W pozostałej części ściany będą wykonane z tynku de-
koracyjnego i spieków kwarcowych. To rozwiązanie, 
jak widać na wizualizacjach, jest bardzo ciekawe i daje 
świetny efekt wizualny. Stolarka okienna jest już osa-
dzona w 80 procentach, rozpoczęło się też osadzanie 
stolarki fasadowej.

Wykonawca zakończył wykonywanie tynków na 
dwóch kondygnacjach i przygotowuje się do wykona-
nia posadzek na parterze. Na zewnątrz budynku trwa-
ją prace związane z zagospodarowaniem terenu. Po-
wstał górny parking, powstają mur oporowy od strony 
południowej i podbudowa pod plac zabaw. Zakończony 
jest za to remont wiaty rekreacyjnej i ogrodzenia całe-
go terenu.

Jeśli chodzi o instalacje, wykonano już przyłącze 
elektroenergetyczne budynku i rozprowadzono prze-
wody w całym obiekcie, wykonano wewnętrzną insta-
lację wodno-kanalizacyjną, trwają prace związane z in-
stalacją wentylacji, hydrantową i instalacją centralnego 
ogrzewania.

Po zakończeniu rozbudowy, w planach jest jesz-
cze remont starego budynku przedszkola. Na razie jed-
nak nie wiadomo, kiedy ruszą procedury z tym zwią-
zane.

Emilia Klejmont

zMiana na słowackiego i sienkiewicza 
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Od połowy grudnia pełną parą ru-
szyły prace związane z rozbudową ulicy 
Cyniarskiej oraz placu Wojska Polskie-
go. Dwumiesięczny przestój był spo-
wodowany oczekiwaniem przez miasto 
na decyzję Śląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, zezwalającą 
na badania archeologiczne prowadzo-
ne w formie nadzoru archeologicznego. 
Po uzyskaniu stosownego pozwolenia 
wykonawca – już pod stałym nadzorem 
archeologa – rozpoczął prace rozbiórko-
we, wyburzeniowe, budowę kanalizacji 
deszczowej oraz zbiornika retencyjnego. 

Dodatkowo na zlecenie spółki 
Aqua S.A. trwa przebudowa sieci kana-
lizacyjnej oraz wodociągowej. Wszystkie 
opisane roboty wykonywane są obecnie 

su funkcjonowania SPP, tym samym parkowanie 
w strefie jest płatne w godz. 8.00-17.00. 

Ponadto nastąpiła zmiana stawek opłat za po-
stój, które wynoszą teraz: opłata minimalna za 30 
minut – 2 zł, pierwsza godzina – 3,50 zł, druga – 
4,00 zł, trzecia – 4,50 zł, każda kolejna godzina par-
kowania – 3,50 zł. Wysokość opłaty dodatkowej to 
obecnie 150 zł. 

UWAGA! W przypadku uregulowania tej opła-
ty w terminie 7 dni od dnia wystawienia wezwania, 
wysokość opłaty dodatkowej ulegnie obniżeniu do 
75 zł. 

Abonament mieszkańca kosztuje 150 zł rocz-
nie, a przedsiębiorcy 200 zł miesięcznie. Posiadacz 
abonamentu mieszkańca ma możliwość zaparkowa-
nia pojazdu na wybranych przez siebie trzech uli-
cach zlokalizowanych bezpośrednio w pobliżu jego 
miejsca zameldowania.                             oprac. JacK

szczegóły na www.parkowaniebielsko.pl oraz w Dziale Parkingów 
i Strefy Płatnego Parkowania MZD pod nr tel. 334726000, 
e-mail: sekretariatspp@mzd.bielsko.pl 

drogowcy w ziMie nie odpUszczają 
Zima, choć zmienna, pozwoliła kontynuować rozpoczęte wcześniej inwestycje drogowe w Bielsku-Białej. Drogowcy korzystają więc z okazji, 
działając tam, gdzie to jest możliwe. Największe roboty prowadzone są w rejonie placu Wojska Polskiego, ulicy Łowieckiej i alei Armii Krajowej. 

końca stycznia powróci do pierwotnych 
terminów – informuje dyrektor Miejskie-
go Zarządu Dróg Wojciech Waluś. 

Planowany termin zakończenia ro-
bót to wrzesień tego roku. Inwestycja 
warta 17,6 mln zł jest współfinansowa-
na z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Dofinansowanie wynosi 4,2 
mln zł. 

Kolejna z trwających w Bielsku-
-Białej drogowych inwestycji to rozbu-
dowa ulicy Łowieckiej. W ostatnich tygo-
dniach wykonawca skupia się na prze-
budowie podziemnych sieci infrastruktu-
ralnych oraz budowie kanalizacji desz-
czowej. Wody opadowe w kierunku ul. 
Kaskadowej ma odprowadzać powsta-
jący kolektor o średnicy 0,8 m. Konty-

Przebudowa pl. Wojska Polskiego

na wygrodzonym obszarze placu Woj-
ska Polskiego. 

 – Po niespełna miesiącu prac po-
stęp robót jest duży. Rozebrano już du-
żą część nawierzchni, wyburzono szalet 
podziemny, oczyszczono i zlikwidowano 
zbiornik na nieczystości (szambo), a tak-
że wykonano zasadniczą część kanali-
zacji deszczowej. Obecnie trwają robo-
ty ziemne związane z budową zbiornika 
retencyjnego w centralnej części placu 
oraz fundamentu i konstrukcji fontanny. 
Wszystkie działania odbywają są pod 
stałym nadzorem archeologa, zgodnie 
z wcześniej założonym programem ba-
dań. Jeśli utrzyma się obecne tempo 
prac i sprzyjające warunki atmosferycz-
ne, jest duża szansa, że wykonawca do 

nuowane są także roboty elektroener-
getyczne związane z budową oświetle-
nia. W najbliższym czasie planowana 
jest przebudowa gazociągu wysokiego 
ciśnienia. Typowe prace drogowe, ta-
kie jak formowanie nasypów, konstruk-
cji drogi i chodników zostaną wznowione 
wiosną przy sprzyjających warunkach 
atmosferycznych. Inwestycja ma być od-
dana na koniec trzeciego kwartału tego 
roku. Jej całkowity koszt wyniesie 17,8 
mln zł. 

U podnóża Szyndzielni trwa tym-
czasem rozbudowa alei Armii Krajowej. 
Roboty obejmują 1.140-metrowy odci- 
nek pomiędzy rondem gen. Augusta 
Emila Fieldorfa Nila, a dolną stacją kolei 
gondolowej na Szyndzielnię.               

Po przygotowaniu odpowiednie-
go poszerzenia terenu ekipy przystą-
piły do budowy kanalizacji deszczowej. 
Aktualnie trwają roboty konstrukcyjne 
związane z budową przepustów oraz 
murów oporowych. Ten etap obejmuje 
także prace teletechniczne i elektryczne 
oraz wykonanie podbudowy kamiennej 
w warstwie drogowej. 

Kosz inwestycji to 11,5 mln zł, a jej 
finał zaplanowano na koniec lipca br. 

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-
-Białej prosi użytkowników dróg o cier-
pliwość i wyrozumiałość dla wykonaw-
ców wymienionych inwestycji i przepra-
sza za wszelkie utrudnienia. Drogowcy 
apelują także o zachowanie szczególnej 
ostrożności w rejonie robót drogowych.

oprac. JacK 

Remont odcinka al. Armii Krajowej
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Jednym z głównych założeń projektu, bę-
dącego wynikiem pracy i wielkiego zaanga-
żowania wielu osób – zarówno projektantów, 
urzędników, jak i samych mieszkańców, którzy 
brali udział w konsultacjach społecznych – jest 
odtworzenie historycznego układu placu Adama 
Mickiewicza. Powstaną tam rabaty kwiatowe 
z przewagą róż oraz pojawi się nowa infrastruk-
tura w postaci dwóch pergoli domykających plac 
od strony północnej i południowej. Pergole zo-
staną obsadzone wisterią – urokliwą, pnącą ro-
śliną o przepięknych, intensywnych, wrzoso-
wych kwiatach. Schody prowadzące do pomni-
ka wieszcza doczekają się remontu.

Projekt przewiduje również bardzo po-
trzebne w tym miejscu przywrócenie rze-
ki miastu. W tej chwili dojście do rzeki Białej 
– wschodniej granicy parku – jest ograniczo-
ne przez chaszcze, krzewy i inwazyjną roślinę 
o nazwie rdestowiec. Dostęp w wielu miejscach 
jest praktycznie niemożliwy i po prostu niebez-
pieczny. Po rewitalizacji ma się to diametralnie 
zmienić. Jak? Nad rzeką powstanie taras, na 
który będzie można wejść z poziomu chodnika. 
I to nie wszystko. Będzie też zejście bezpośred-
nio do rzeki schodami z siedziskami – tak że-
by można było dotknąć wody. Warto dodać, że 
inwazyjny rdestowiec musi zostać usunięty aż 
z 1.324 metrów kwadratowych powierzchni par-
ku, a właściwie brzegu rzeki. Zastąpią go śliwa 
tarnina, dzika róża i śnieguliczka biała.

Jednym z elementów samej rewitalizacji 
parku jest plac zabaw. Można chyba śmiało na-
pisać, że będzie to jedno z pierwszych tak na-
turalnych miejsc do zabawy dla najmłodszych 
w naszym mieście. Plac zostanie wysypany 
drewnianymi zrębkami, wyposażony w drew-
niane urządzenia zabawowe oraz edukacyjne – 
między innymi lunetę do obserwacji ptaków czy 
szkło powiększające do obserwacji liści. Ale też 
skaczące dyski – platformy na sprężynach, tor 
przeszkód, huśtawkę dla dwojga czy strukturę 
wspinaczkową i inne, w sumie 11 urządzeń.

Jednak park to przecież przede wszystkim 
zieleń, a tej jest na tym terenie bardzo dużo. Ak-
tualnie w Parku Włókniarzy rosną 474 drzewa 
i uwaga, aż 118 zostanie dosadzonych. Wśród 
nich będą lipy, platany klonolistne, kasztanowce 
i graby. Aby zapewnić właściwy poziom bezpie-
czeństwa, cztery drzewa trzeba będzie wyciąć. 
Żywotnik, kasztanowiec i wierzba są w złym 
stanie zdrowotnym, a jabłoń jest po prostu su-
cha. Wyciętych zostanie także 8 drzew kolidują-
cych z inwestycją, w tym pięć klonów kulistych, 
klon jawor i wierzby mandżurskie.

Wrażenie robi liczba krzewów, która zo-
stanie posadzona w parku. To aż 6.246 krze-

wów, w tym berberysy, forsycje, jaśminowce, 
śnieguliczki, leszczyny, porzeczki i hortensje. 
Podobnie jest z bylinami. Tych będzie aż 35.637 
– goździków, ostróżek, ostnic, przetaczników, 
jeżówek, kokoryczy, bodziszków, orlików, mio-
dunek, poziomek, parzydeł i barwinków.

Do roślin dołączą 22 elementy ochrony 
fauny – to między innymi budki dla ptaków, nie-
toperzy i schronienia dla jeży, schronienia dla 
płazów oraz krzewy dla ptaków gnieżdżących 
się na ziemi.

Wykonawca prac budowalnych będzie 
musiał usunąć także 3.038 metrów kwadra-
towych kostki betonowej lub płyt betonowych 
i 4.700 metrów kwadratowych asfaltu. W za-
mian pojawi się 5.595 metrów kwadratowych 
nowych nawierzchni przepuszczalnych i trzy 
zdroje uliczne do poboru wody. Częścią doku-
mentacji jest projekt ochrony drzew, który okre-
śla sposób przeprowadzenia prac jak najmniej 
ingerujący w drzewostan parku. Nad inwestycją 
oprócz nadzoru z Urzędu Miejskiego prowadzo-
ny będzie zewnętrzny nadzór dendrologiczny.

Warto dodać również, że w parku rosną 
drzewa, wśród których siedem to pomniki przy-
rody. Mowa o skupieniu sześciu platanów klono-
listnych i jednego rosnącego pojedynczo.

Projekt przewiduje także oczywiście nowe 
ławki, kosze na śmieci i oświetlenie. Wszystko 
bardzo stylowe.

Rewitalizacja parku jest realizowana w ra-
mach projektu Aktywne przestrzenie – rewitali-
zacja terenów miejskich w Bielsku-Białej. Mia-
sto pozyskało na ten cel 6.200.000 zł z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
Park Włókniarzy jest przedostatnim z listy do 
wykonania. Wcześniej zmodernizowane zostały 
parki przy ul. Zielonej i pomiędzy ulicami Zdrojo-
wą i św. Anny. Prace będą prowadzone jeszcze 
w parku za Ratuszem.

Dokumentację projektowo-kosztorysową 
przebudowy placu Adama Mickiewicza oraz 
modernizacji Parku Włókniarzy przygotowa-
ła za prawie 200.000 zł firma Jerzy Wowczak 
Autorska Pracownia Projektowa z Krakowa. 
Efektem prac projektantów jest pełnozakreso-
wa, pełnobranżowa i kompletna dokumentacja 
projektowo-kosztorysowa rejonu parku i placu 
– od ul. PCK do ul. Leszczyńskiej o powierzch-
ni około 3 ha. Teraz Urząd Miejski szuka wyko-
nawcy robót budowlanych. Jeśli przetarg zosta-
nie rozstrzygnięty bez przeszkód, to wykonaw-
ca powinien wywiązać się z umowy w połowie 
tego roku.

Emilia Klejmont

kilkadziesiąt tysięcy bylin, krzewów i drzew
To ma być park, który całkowicie odmieni tę część Bielska-Białej i przywróci rzekę miastu. Mowa o Parku Włókniarzy. Urząd Miejski  
w Bielsku-Białej ogłosił przetarg na roboty budowlane związane z rewitalizacją tego terenu wraz z przebudową placu Adama Mickiewicza. 
Termin składania ofert upływa 3 lutego br.

Platany – pomniki przyrody w Parku Włókniarzy
fot. APP Wowczak

Konstrukcja wspinaczkowa, fot. APP Wowczak

Wizualizacja placu Adama Mickiewicza, autor: APP Wowczak
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Najpiękniejsze kolędy i pastorałki w aran-
żacji Jacka Obstarczyka i w wykonaniu Bielskie-
go Chóru Gospel pod dyrekcją Michała Czula-
ka Czulensa oraz zespołu muzycznego usły-
szała 17 stycznia publiczność Domu Kultury 
w Olszówce. Chór stworzył wspaniałą, niepo-
wtarzalną atmosferę tego wieczoru. 28 stycz-
nia o godz. 18.00 artyści wystąpią z programem 
Narodził się nam Zbawiciel w kościele ewange-
lickim w Białej.

Artyści odebrali gratulacje za wspaniały 
występ – zarówno chórzyści, jak i zespół mu-
zyczny w składzie: Jacek Obstarczyk, Seweryn 
Piętka, Jakub Bejda i Adrian Staszuk. Gośćmi 
koncertu byli naczelnik Wydziału Kultury i Sztu-
ki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Przemy-
sław Smyczek, wiceprzewodnicząca Rady Miej-
skiej Bielska-Białej Dorota Piegzik-Izydorczyk, 
wiceprzewodniczący RM Piotr Ryszka oraz 
radni RM Rafał Ryplewicz i Jerzy Bauer, a tak-
że przewodniczący Rady Osiedla Mikuszowice 
Śląskie Wiesław Gęga.

Bielski Chór Gospel powstał pod koniec 
2017 r. składa się z 40 wokalistów amatorów 
i ciągle powiększa się o nowe osoby. Na reper-
tuar chóru składają się utwory muzyki gospel, 
zarówno standardy, jak i współczesne utwory 
uwielbieniowe. Dyrygentem chóru jest Michał 

Czulak Czulens, człowiek o niepowtarzalnej 
osobowości, który na co dzień pracuje jako in-
struktor różnych grup i chórów na Żywiecczyź-
nie. W repertuarze chór posiada utwory w języ-
ku angielskim, polskim czy… suahili. Chór z po-
wodzeniem występuje podczas wydarzeń kultu-
ralnych organizowanych przez Miejski Dom Kul-
tury, takich jak: Dzień dziecka jest super, Gospel 
kolędy i pastorałki, Magia sztuki czy ostatni kon-
cert Beskidzkie Betlejem. Zespół jest również 
zapraszany na wydarzenia organizowane przez 
Urząd Miejski w Bielsku-Białej, m.in. Święta na 
starówce. Chórzyści mają za sobą bardzo uda-
ny pierwszy koncert w Metrum Jazz Club. Kon-
certy chóru cieszą się ogromną popularnością, 
co świadczy o dużym zainteresowaniu publicz-
ności muzyką gospel.

Pod koniec roku Bielski Chór Gospel ob-
chodzić będzie jubileusz 5-lecia i z tej okazji pla-
nuje wydać pierwszą płytę. Zachęca darczyń-
ców, sponsorów oraz sympatyków muzyki go-
spel do wsparcia finansowego i wpłat na konto 
MDK – Darowizna dla Bielskiego Chóru Gospel, 
Miejski Dom Kultury, ul. 1 Maja 12, 43-300 Biel-
sko-Biała, Bank Pekao SA Oddział w Bielsku-
-Białej, nr konta: 42 1240 4142 1111 0000 4826 
4349. Podczas najbliższego koncertu będą 
zbierane datki na wydanie płyty.                         r

Koncert Bielskiego Chóru Gospel pod dyrekcją Michała Czulaka Czulensa, fot. DK w Olszówce

kolędy gospel w olszówce

W połowie stycznia ruszyły zdjęcia do nowej 
produkcji Uwierz w Mikołaja, do której scenariusz 
na podstawie bestsellerowej książki Magdaleny 
Witkiewicz pod tym samym tytułem napisała Ilona 
Łepkowska. Jest to pierwsza ekranizacja powieści 
tej poczytnej autorki. 19-24 stycznia zdjęcia do filmu 
kręcono w Bielsku-Białej.

Reżyserką filmu  jest Anna Wieczur. W filmie zobaczymy 
wielu znanych i cenionych aktorów, m.in. Teresę Lipowską, Doro-
tę Stalińską, Dorotę Kolak, Martę Lipińską, Elżbietę Starostecką, 
Ewę Szykulską, Krystynę Tkacz, Macieja Damięckiego, Bohda-
na Łazukę, Agnieszkę Więdłochę, Antoniego Pawlickiego, Ma-
teusza Janickiego, Aleksandrę Grabowską, Grzegorza Dauk-
szewicza, Patryka Pniewskiego oraz Cezarego Żaka. Zdjęcia do 
produkcji są realizowane w Bielsku-Białej i okolicach (Goczałko-
wice-Zdrój, okolice Milówki) oraz w Warszawie. Producentem fil-
mu jest MTL MAXFILM. 

– Jestem niezmiernie podekscytowana tym, że bohatero-
wie, których stworzyłam pojawią się na ekranie. Uwierz w Miko-
łaja jest pierwszą moją książką, która będzie sfilmowana, więc 
wszystko jest dla mnie zupełnie nowe! Bardzo się cieszę, że mo-
gę podglądać cały ten proces od początku, że pani Ilona Łep-
kowska, gdy zauważyła, że nie wtrącam się zanadto, dopuściła 
mnie do oglądania tego fascynującego widowiska, jakim jest pra-
ca nad filmem. Nie zdawałam sobie sprawy, że tyle z tym roboty. 
Oglądałam castingi i naprawdę niesamowitym było patrzeć na 
aktorów, którzy mówią słowami, które kiedyś napisałam i grają 
role, które im wymyśliłam. I to takich aktorów! – mówi Magdalena 
Witkiewicz, autorka książki.

Uwierz w Mikołaja to ciepła, wielowątkowa opowieść o tym, 
że w magicznym czasie Świąt Bożego Narodzenia każdemu, 
niezależnie od tego, ile ma lat, może przytrafić się coś najpięk-
niejszego w życiu. 

 – Akcję filmu, w odróżnieniu od książki, postanowiłam 
umiejscowić w górach, gdyż wydały mi się najlepszym tłem świą-
tecznej opowieści. A także z tak prozaicznego powodu, że łatwiej 
tam o śnieg. Szukając malowniczego górskiego miasteczka, tra-
filiśmy do Bielska-Białej. Rynek, klimat miasta i krajobraz okolic 
od razu nas zachwycił – wyjaśnia Ilona Łepkowska, scenarzyst-
ka i producentka filmu.

Premiera kinowa Uwierz w Mikołaja planowana jest na 21 
października 2022 roku. Film wsparł finansowo Polski Instytut 
Sztuki Filmowej.                                                                                   r

Aleksandra Grabowska i Grzegorz Daukszewicz, 
fot. Marta Gostkiewicz MTL Maxfilm

Uwierz w Mikołaja

bezpiecznie do Usc
W bielskim Urzędzie Stanu Cywilnego od 

25 stycznia przyjęcia interesantów, z wyłącze-
niem rejestracji aktów zgonu, odbywają się wy-
łącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgod-
nieniu terminu wizyty.

 – Bardzo prosimy, aby zgon zgłaszała jed-
na, uprawniona do tego osoba. Rejestracja uro-
dzeń, zmiana imienia i nazwiska, odpisy aktów, 
wpisy zagranicznych aktów i prostowanie aktów 
– odbywać się będą po wcześniejszym telefo-
nicznym umówieniu wizyty. Dodatkowo w uro-

czystościach organizowanych w USC będzie 
mogło brać udział maksymalnie osiem osób – 
informuje kierownik USC Robert Kosowski. 

Telefony do bielskiego USC:
4701213 – referat małżeństw,
4701207 – rejestracja noworodków,
4701202, 4701203, 4701208 – odpisy ak-

tów stanu cywilnego,
4701211 – zmiana imion, nazwisk i jubile-

usze 50-lecia pożycia małżeńskiego,
4701205 – wpisy zagranicznych aktów sta-

nu cywilnego i prostowanie aktów stanu cywil-
nego.                                                    oprac. JacK 



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 2/496  28.01.202212
miasto
ms.bielsko-biala.pl

Poza BCO-SM do leczenia onkolo-
gicznego chorych z rakiem piersi, w ra-
mach systemu zabezpieczenia, śląski 
NFZ wytypował także Narodowy Insty-
tut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Cu-
rie Państwowy Instytut Badawczy, od-
dział w Gliwicach i Katowickie Centrum 
Onkologii w Katowicach. Natomiast na 
liście ośrodków kompleksowego lecze-
nia chorych w zakresie nowotworów je-
lita grubego znalazły się też gliwicki od-
dział Narodowego Instytutu Onkologii 
im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwo-
wy Instytut Badawczy oraz Wojewódzki 
Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Bar-
bary w Sosnowcu.

W dobie pandemii Covid-19 infor-
macje o ośrodkach kompleksowego le-
czenia chorych na nowotwory są na wa-
gę złota. Skrócenie bowiem drogi pa-
cjentów onkologicznych do ośrodków 
specjalistycznych, gwarantujących cało-
ściowe leczenie, znacząco poprawia ich 
rokowania.

Na początku tego roku dowiedzie-
liśmy się, że liczba ofiar koronawirusa 

w Polsce przekroczyła 100 tysięcy. Wo-
jewództwo śląskie jest drugie na liście 
regionów z największą do tej pory liczbą 
ofiar śmiertelnych z powodu Covid-19. 
Niestety, coraz więcej ludzi umiera też 
na choroby nowotworowe. Dzieje się tak 
dlatego, że każda kolejna fala pandemii 
powoduje całkowitą dezorientację wśród 
pacjentów; szczególnie brakuje im wie-
dzy na temat ośrodków, które mogą za-
spokoić ich potrzeby zdrowotne. 

Można stwierdzić, że przedłużają-
ca się pandemia, tragiczna dla osób za-
każonych wirusem, w szczególny spo-
sób dotyka także chorych z chorobą no-
wotworową. A opóźnienie diagnostyki 
onkologicznej powoduje gwałtowny spa-
dek szans na podjęcie radykalnego le-
czenia.

Dlatego kierownictwo BCO-SM 
podjęło działania w kierunku jak najszer-
szego informowania o możliwości kom-
pleksowego leczenia chorych na nowo-
twory piersi i jelita grubego. W tym celu 
zwróciło się m.in. do posłów i senatorów 
RP z naszego województwa z prośbą 

koMpleksowo tylko w bco-sM
Bardzo ważna informacja dla pacjentów onkologicznych. Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach, w ramach 
systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, powierzył zadania kompleksowego leczenia onkologicznego 
chorych z rakiem piersi (KON-Pierś) i kompleksowego leczenia chorych w zakresie nowotworów jelita grubego (KON-JG) Beskidzkiemu 
Centrum Onkologii – Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. 

o zamieszczenie na stronach interneto-
wych parlamentarzystów stosownych in-
formacji o możliwości leczenia w BCO-
-SM.

Sytuacja z dnia na dzień robi się 
coraz poważniejsza. 14 stycznia trzy-
nastu członków doradzającej premiero-
wi w sprawie walki z Covid-19 Rady Me-
dycznej złożyło dymisje. Stwierdzili oni, 

że powodem ich decyzji był brak wpływu 
rekomendacji na realne działania oraz 
wyczerpanie się dotychczasowej współ-
pracy.

 – Służba zdrowia jest w naprawdę 
trudnej sytuacji, ale robimy co możemy 
– podsumowuje dyrektor BCO-SM Lech 
Wędrychowicz.                                       r

Na drugim miejscu w województwie śląskim – 
podobnie jak w poprzednim zestawieniu – znalazło 
się miasto Bielsko-Biała w Rankingu Systemu Sportu 
Młodzieżowego za rok 2021.

Ranking Systemu Sportu Młodzieżowego za rok 2021 opraco-
wał Zespół Metodyczny Instytutu Sportu w Warszawie, Miasto Biel-
sko-Biała utrzymało swoja pozycję z 2020 roku, zajmując drugie miej-
sce w województwie śląskim.

Ranking uwzględniał rywalizację w 76 sportach. W zmaganiach 
sportowych uczestniczyło:

• ponad 4.200 klubów,
• ponad 66.000 zawodników,
• 16 województw (100 proc.),
• 371 powiatów (97 proc. wszystkich powiatów w Polsce),
• 972 gmin (39 proc. wszystkich gmin w Polsce).
System Sportu Młodzieżowego został zainicjowany w 1994 ro-

ku i adresowany jest do uzdolnionej młodzieży. Zespół Sportu Mło-
dzieżowego powstał w Instytucie Sportu – Państwowym Instytucie 
Badawczym w Warszawie w roku 2013. Głównym zadaniem zespołu 
było opracowanie i wdrożenie do pilotażu programu Multisport, któ-
rego ideą było upowszechnienie aktywności fizycznej wśród uczniów 
klas IV-VI szkół podstawowych poprzez ich udział w regularnych i bez-
płatnych zajęciach sportowych. Jednocześnie zespół współpracował 
z Departamentem Sportu dla Wszystkich Ministerstwa Sportu i Tury-

styki przy projektowaniu kolejnych programów adresowanych i upo-
wszechniających sport wśród dzieci i promujących postawy prozdro-
wotne: Mały mistrz i Umiem pływać.

 Od 2014 r. Zespół Sportu Młodzieżowego współpracował z De-
partamentem Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki w procesie transformacji systemu sportu młodzieżowego w Pol-
sce, dostarczał niezbędne dane i informacje do podejmowania decyzji 
w sprawie przyszłego kształtu systemu sportu młodzieżowego.   

oprac. JacK

Młode zawodniczki 
klubu Rekord, 
fot. archiwum Klubu 
Rekord

silny sport Młodzieżowy
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ratUsz ogłasza

wyłożenie projektów  
zMian planów Miejscowych
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 uchwały 
nr XXX/726/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 18 
marca 2021 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicz-
nego wglądu projektu zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla obszaru obej-
mującego teren położony pomiędzy ulicami: Cie-
szyńską, Smolną, Olszową, Lotniczą, Zwardońską, 
Antyczną i rejonem ulic: Wierzbowej i Pieczarko-
wej w dniach od 4 do 28 lutego 2022 r. w siedzibie Biu-
ra Rozwoju Miasta przy Placu Ratuszowym 6 w ponie-
działki, wtorki, środy, piątki w godz. od 11.00 do 13.00 
w czwartki w godz. od 14.00 do 18.00 oraz na stronie 
internetowej Biura Rozwoju Miasta  (Biuletyn Informa-
cji Publicznej).
Z uwagi na przepisy Urzędu Miejskiego w Bielsku-
-Białej regulujące zasady przyjmowania interesantów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii, osoba ma-
jąca zamiar zapoznać się z treścią projektu, jest pro-
szona o wcześniejsze umówienie się w Biurze Roz-
woju Miasta, z co najmniej jednodniowym wyprzedze-
niem, z podaniem swojego imienia i nazwiska, celem 
ustalenia terminu swojego udziału w wyłożeniu projek-
tu (dzień i godzina). Umawiać się można telefonicznie 
(33 4971896, 33 4971899) bądź pocztą elektroniczną 
(brmbb@pro.onet.pl).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany 
planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 10 lu-
tego 2022 roku o godz. 16.00. 
Z uwagi na obecnie obowiązujące przepisy, dyskusja 
będzie mieć charakter zdalny. Osoba, która ma zamiar 
wziąć udział w dyskusji, jest proszona o przekazanie 
do Biura Rozwoju Miasta telefonicznie (33 4971896, 
33 4971899) bądź pocztą elektroniczną (brmbb@pro.
onet.pl), z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, 
imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej, 
na który zostanie wysłany link, umożliwiający wzięcie 
udziału w dyskusji.

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 
roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
oraz uchwały nr XXX/727/2021 Rady Miejskiej w Biel-
sku-Białej z dnia 18 marca 2021 roku, zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego bielskiej 
Starówki. w dniach od 4 do 28 lutego 2022 r. w sie-
dzibie Biura Rozwoju Miasta przy Placu Ratuszowym 
6 w poniedziałki, wtorki, środy, piątki w godz. od 11.00 
do 13.00 w czwartki w godz. od 14.00 do 18.00 oraz na 
stronie internetowej Biura Rozwoju Miasta (Biuletyn In-
formacji Publicznej).
Z uwagi na przepisy Urzędu Miejskiego w Bielsku-

-Białej regulujące zasady przyjmowania interesantów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii, osoba ma-
jąca zamiar zapoznać się z treścią projektu, jest pro-
szona o wcześniejsze umówienie się w Biurze Roz-
woju Miasta, z co najmniej jednodniowym wyprzedze-
niem, z podaniem swojego imienia i nazwiska, celem 
ustalenia terminu swojego udziału w wyłożeniu projek-
tu (dzień i godzina). Umawiać się można telefonicznie 
(33 4971896, 33 4971899) bądź pocztą elektroniczną 
(brmbb@pro.onet.pl).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany 
planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 10 lu-
tego 2022 r. o godz. 15.00. 
Z uwagi na obecnie obowiązujące przepisy, dyskusja 
będzie mieć charakter zdalny. Osoba, która ma zamiar 
wziąć udział w dyskusji, jest proszona o przekazanie 
do Biura Rozwoju Miasta telefonicznie (33 4971896, 
33 4971899) bądź pocztą elektroniczną (brmbb@pro.
onet.pl), z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, 
imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej, 
na który zostanie wysłany link, umożliwiający wzięcie 
udziału w dyskusji.

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 dnia 3 października 2008 
roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz 
uchwały Nr XXXIII/798/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-
-Białej z dnia 24 czerwca 2021 r., zawiadamiam o wyło-
żeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego w za-
kresie mieszkalnictwa, usług i terenów zieleni, dla rejo-
nu ul. Kolistej w Bielsku-Białej w dniach od 4 do 28 
lutego 2022 r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta przy 
Placu Ratuszowym 6 w poniedziałki, wtorki, środy, piąt-
ki w godz. od 11.00 do 13.00 w czwartki w godz. od 
14.00 do 18.00 oraz na stronie internetowej Biura Roz-
woju Miasta  (Biuletyn Informacji Publicznej).
Z uwagi na przepisy Urzędu Miejskiego w Bielsku-
-Białej regulujące zasady przyjmowania interesantów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii, osoba ma-
jąca zamiar zapoznać się z treścią projektu, jest pro-
szona o wcześniejsze umówienie się w Biurze Roz-
woju Miasta, z co najmniej jednodniowym wyprzedze-
niem, z podaniem swojego imienia i nazwiska, celem 
ustalenia terminu swojego udziału w wyłożeniu projek-
tu (dzień i godzina). Umawiać się można telefonicznie 
(33 4971897, 33 4971899) bądź pocztą elektroniczną 
(brmbb@pro.onet.pl).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany 
planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
10 lutego 2022 r. o godz. 17.00. Z uwagi na obecnie 
obowiązujące przepisy, dyskusja będzie mieć charakter 
zdalny. Osoba, która ma zamiar wziąć udział w dysku-
sji, jest proszona o przekazanie do Biura Rozwoju Mia-
sta telefonicznie (33 4971 897, 33 4971 899) bądź pocz-
tą elektroniczną (brmbb@pro.onet.pl), z co najmniej 
jednodniowym wyprzedzeniem, imienia i nazwiska oraz 
adresu poczty elektronicznej, na który zostanie wysła-
ny link, umożliwiający wzięcie udziału w dyskusji.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oso-
by prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie 
posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwa-
gi do ww. planów. Uwagi należy składać na piśmie do 
Prezydenta Miasta Bielska-Białej (pocztą lub na dzien-
nik podawczy Urzędu Miejskiego) lub za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektro-
nicznej na adres: kaminski.sekretariat@um.bielsko.pl 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki or-
ganizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, któ-
rej uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 14 
marca 2022 r.                                                                      q  

sprzedaż
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021, poz. 
1899 ze zm.) prezydent miasta Bielska-Białej podaje do 
publicznej wiadomości, że 28 stycznia 2022 roku na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz 
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie 
Informacji Publicznej bip.um.bielsko.pl zamieszczony 
został – na okres 21 dni – wykaz nieruchomości, do-
tyczący sprzedaży położonych w Bielsku-Białej lokali 
mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie – w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemców
1. lokal przy ul. Juliusza Słowackiego 23/3,  
2. lokal przy ul. Marii Konopnickiej 24/12,  
3. lokal przy ul. Piastowskiej 26/17,  
4. lokal przy ul. Grażyny 7/38,  
5. lokal przy ul. Jana Sobieskiego 43/5,  
6. lokal przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 14/2,  
7. lokal przy ul. Towarzystwa Szkoły Ludowej 20/13,  
8. lokal przy ul. . gen. Stefana Grota-Roweckiego 30/2,  
9. lokal przy ul. kpt. Henryka Boryczki 5/10.                   q  

dzierżawa i najeM
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 
2021, poz. 1899 ze zm.) Prezydent Miasta Bielska-Bia-
łej podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Bia-
łej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.um.biel-
sko.pl w dniu 28 stycznia 2022 r. zamieszczone zostały 
wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy 
Bielska-Białej, przeznaczonych do oddania w drodze 
bezprzetargowej:
w dzierżawę: 
• dz. 394/40 obręb Lipnik na czas nieoznaczony,
• cz. dz. 864/39 obręb Górne Przedmieście na czas 
nieoznaczony,
• cz. dz. 27/50 obręb Wapienica na czas nieoznaczony,
• dz.3382/4 obręb Stare Bielsko na czas nieoznaczony,
• cz. dz. 963/1 obręb Żywieckie Przedmieście na czas 
nieoznaczony,
w najem:
• cz. dz. 330/14 obręb Biała Miasto na czas nieozna-
czony.                                                                                 q  
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WAŻNE TELEFONY
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Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1, 5 i 6 oraz
ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32 pracuje 
od poniedziałku do środy w godz. 7.30–15.30, 
w czwartki 7.30–18.00, w piątki 7.30–13.00
Centrala: 334971497,  faks: 334971786
Informacja: pl. Ratuszowy 6, tel. 334971800

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

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

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

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

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

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 338150984

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

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

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

nieodpłatnie poMogą

Masz problemy prawne, rodzinne lub inne kło-
poty życiowe? Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
oraz nieodpłatnej mediacji.

Miasto Bielsko-Biała wychodząc naprzeciw od-
daje do dyspozycji, bezpłatnie dyżurujących prawni-
ków, doradców obywatelskich oraz mediatorów, któ-
rzy w profesjonalny sposób wskażą sposoby rozwią-
zania problemu prawnego na etapie przedsądowym.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, 
świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatel-
skiego oraz mediacji odbywa się hybrydowo tj. za-
równo stacjonarnie – w punktach, jak i z wykorzy-
staniem środków porozumiewania się na odległość, 
czyli poprzez rozmowę telefoniczną poza punktem.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ru-
chową, które nie mogą stawić się w punkcie osobi-
ście, oraz osobom doświadczającym trudności w ko-
munikowaniu się, o których mowa w ustawie z 19 
sierpnia 2011 r. – o języku migowym i innych środ-
kach komunikowania się, może być udzielana nieod-
płatna pomoc także poza punktem.

Osoba uprawniona, chcąc skorzystać z po-
radnictwa, zarówno w formie stacjonarnej bądź też 
poprzez rozmowę telefoniczną, dokonuje rejestracji 
pod numerem telefonu 33/4971572. Rejestracji do-
konuje się od poniedziałku do piątku w godzinach 
pracy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Darmowa pomoc przysługuje osobom, które 
nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy 
prawnej oraz osobom prowadzącym jednoosobową 
działalność gospodarczą, którzy w ostatnim roku nie 
zatrudniali innych osób.

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
• ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32 – punkt 
prowadzi Śląska Fundacja Błękitny Krzyż
harmonogram pracy: od poniedziałku do piątku 
w godzinach  8.30-12.30  oraz od 13.30 do 17.30
• ul. 1 Maja 17 A
harmonogram pracy:
 – poniedziałki  8.30-12.30
 – wtorki 8.00-12.00
 – środy  10.00-14.00
 – czwartki  11.00-15.00
 – piątki  8.00-12.00
• ul. Bratków 16
harmonogram pracy:
 – poniedziałki  8.30-12.30
 – wtorki  10.00-14.00
 – środy  8.30-12.30
 – czwartki 15.00-19.00
 – piątki  9.00-13.00

• pl. Opatrzności Bożej 18
harmonogram pracy:
 – poniedziałki  8.30-12.30
 – wtorki  10.30-15.30
 – środy  9.00-13.00 
 – czwartki  13.00-17.00
 – piątki  8.30-12.30 

PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA 
OBYWATELSKIEGO
• ul. Juliusza Słowackiego 1B – punkt prowadzo-
ny przez Śląską Fundację Błękitny Krzyż
harmonogram pracy:
 – poniedziałki  8.30-12.30 i 15.00-19.00
 – wtorki  14.00-18.00 i 9.00-13.00
 – środy  13.00-17.00 i 8.30-12.30
 – czwartki  9.00-13.00 i 13.30-17.30
 – piątki  14.00-18.00 i 9.00-13.00

LOKALIZACJA PUNKTÓW NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH I NIEODPŁATNEGO 
PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE BIELSKA-BIAŁEJ

bezpieczeństwo na stokach
Wszystkim narciarzom i snowboardzistom policja 

przypomina Dekalog Międzynarodowej Federacji Nar-
ciarskiej (FIS):

1. Poszanowanie dla innych osób. Każdy narciarz 
powinien zachowywać się w taki sposób, aby nie stwa-
rzać niebezpieczeństwa dla innej osoby.

2. Panowanie nad szybkością i sposobem jazdy. 
Narciarz powinien zjeżdżać z szybkością stosowną do 
swoich umiejętności oraz rodzaju, stanu trasy i warun-
ków atmosferycznych.

3. Narciarz jadący powyżej musi ustalić taki tor 
jazdy, aby nie zagrażać narciarzowi jadącemu poniżej.

4. Wyprzedzanie. Wyprzedzać można zarówno 
po stronie dostokowej, jak i odstokowej, po stronie lewej 
lub prawej, lecz wyłącznie w takiej odległości, która nie 
stworzy zagrożenia dla wyprzedzającego.

5. Ruszanie z miejsca i poruszanie się w górę sto-
ku. Narciarz lub snowboarder korzystający z oznako-

wanej drogi zjazdu przy dołączeniu się do ruchu lub 
podejściu w górę stoku, musi spojrzeć w górę i w dół, 
aby upewnić się, że może to uczynić bez spowodowa-
nia zagrożenia dla siebie i innych.

6. Należy unikać zatrzymywania się na trasie 
zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach 
o ograniczonej widoczności.

7. Podchodzenie i schodzenie. Narciarz lub snow-
boarder musi podchodzić, lub schodzić na nogach wy-
łącznie skrajem trasy.

8. Przestrzeganie znaków narciarskich. Każdy 
narciarz powinien stosować się do znaków narciarskich 
ustawionych na trasach.

9. Zachowanie się w razie wypadku. W razie 
wypadku każdy, kto znajdzie się w pobliżu, powinien 
udzielić pomocy poszkodowanemu.

10. Obowiązek ujawnienia tożsamości. Każdy 
narciarz, snowboarder, obojętnie czy jest sprawcą wy-
padku, poszkodowanym czy świadkiem, musi w razie 
wypadku podać swoje dane osobowe.        oprac. JacK
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ziMa w Mieście  
na sportowo

Na nadchodzące ferie Bielsko-Bialski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji przygotował atrakcyjny program ak-
cji Zima w mieście. Potrwa ona w tym roku od 12 do 
27 lutego.

Akcję Zima w mieście rozpocznie 12 lutego 2. Zi-
mowy Bieg Zbója, który odbędzie się na Błoniach, a za-
kończy 27 lutego turniej tenisa stołowego – I Grand Prix 
Miasta Bielska-Białej 2022. Warto już dzisiaj zapoznać 
się z programem, aby zdążyć zapisać dzieci i młodzież 
na zajęcia, na które obowiązują zapisy. 

2. Zimowy Bieg Zbója – sobota, 12 lutego, godz. 9.00, 
tereny rekreacyjne Błonia, regulamin oraz zapisy 
na stronie: www.biegzboja.pl/zapisy-2/;

Karnawał na śniegu: Zjazd na byle cym – 13 lutego, 
godz. 10.00, stok Dębowca, zapisy w dniu impre-
zy od godz. 9.00;

Karnawał na  lodzie – 19 lutego, początek w godz. 
10.00-10.45, lodowisko KS Orlik, ul. Słowackiego 
27b, wstęp wyłącznie dla osób przebranych;

Zawody w jeździe szybkiej na łyżwach – 19 lutego, 
start w godz. 11.00-11.45, lodowisko KS Orlik, ul. 
Słowackiego 27b, zapisy w dniu zawodów w go-
dzinach 10.30-10.45;

KaRunBa, bieg górski w stylu anglosaskim na 10 
i 20 km – 20 lutego, godz. 10.00, parking przy hali 
pod Dębowcem, ul. Karbowa 26, regulamin oraz 
zapisy na stronie: www.karunba.pl/;

Ferie z szachami, turniej – 22 lutego, godz. 10.00, an-
tresola hali pod Dębowcem, ul. Karbowa 26, zapi-
sy na stronie: www.chessarbiter.com/turnieje.php;

Turniej tenisa stołowego I Grand Prix Miasta Biel-

ska-Białej 2022 – 26 lutego, godz. 10.00 katego-
rie: żak, młodzik, kadet i junior; 27 lutego, godz. 
10.00 kategorie: seniorzy, seniorki, weterani; hala 
Victoria, ul. Bratków 16, zapisy w dniu turnieju od 
godz. 9.00; termin może ulec zmianie;

Mistrzostwa Miasta Bielska-Białej w Slalomie Rów-
noległym o Puchar Dyrektora BBOSiR-u – 26 
lutego, godz. 9.00, stok Dębowca, zapisy w dniu 
zawodów o godz. 8.00 i mailowo na zapisy@bbo-
sir.bielsko.pl, termin może ulec zmianie ze wzglę-
du na warunki pogodowe.

WARSZTATY
Nauka pływania – 14-25 lutego 
• warsztat nauki pływania dla dzieci 5-7 lat
– Złota Rybka 1 – 10 zajęć, poniedziałek-piątek, 

godz. 13.00-14.00, 
– Złota Rybka 2 – 10 zajęć, poniedziałek-piątek, 

godz. 14.00-15.00,
• warsztat doskonalenia technik pływackich dla 

dzieci 8-10 lat Wodnik Szuwarek – 10 zajęć, poniedzia-
łek-piątek, godz. 15.00-16.00. Zajęcia odbywają się 
w pływalni Troclik, ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 
14, zapisy BBOSiR, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. 
Karbowa 26, tel. 33 8110155 (wew. 24 lub 29) w godz. 
9.00-14.00;

Nauka  jazdy na  łyżwach – zajęcia dla dzieci 
w wieku 7-13 lat, 14-18 lutego 5 zajęć, 21-25 lutego 5 
zajęć, lodowisko KS Orlik, ul. Słowackiego 27b, zajęcia 
od poniedziałku do piątku przez okres ferii

• grupa początkująca w godz. 8.00-8.50, 20 osób, 
• grupa zaawansowana w godz. 9.00-9.50, 30 

osób, zapisy: BBOSiR, zapisy@bbosir.bielsko.pl;
Nauka  jazdy na nartach – W drodze po białą 

gwiazdkę, zajęcia dla dzeci od 6-8 do 9-10 lat, 14-18 
lutego, 5 zajęć, stok Dębowca, zajęcia od poniedziałku 

do piątku przez okres ferii, grupa początkująca w godz. 
9.00-10.00 10 osób, grupa zaawansowana w godz. 
10.30-11.30 10 osób, zapisy: BBOSiR;

Warsztaty  tenisa  stołowego – 21-25 lutego, 
godz. 10.30-12.00, 5 zajęć, hala Victoria, ul. Bratków 
16, zapisy: BBOSiR;

Warsztaty samoobrony dla dziewcząt i kobiet 
– od 16. roku życia, 14-18 lutego 5 zajęć, godz. 17.30-
19.30, hala pod Dębowcem, ul. Karbowa 26, zapisy: 
BBOSiR;

Warsztaty  piłki  ręcznej  dla  dzieci – rocznik 
2012-2017, 14-18 lutego, 5 zajęć, godz. 11.00-12.30, 
hala Victoria, ul. Bratków 16;

Warsztaty piłki ręcznej dla młodzieży – roczni-
ki 2005-2011, 14-18 lutego 5 zajęć, godz. 13.00-14.30, 
hala Victoria, ul. Bratków 16.

Uwaga! Zapisy na warsztaty przyjmowane będą 
do 9 lutego w godz. 9.00-14.00 w Dziale Organizacji Im-
prez BBOSiR pod nr tel. 33 8110155 wew.24 oraz 29 
lub poprzez skrzynkę e-mail: zapisy@bbosir.bielsko.pl, 
w treści wiadomości należy napisać: imię i nazwisko, 
wiek, nazwę warsztatów lub turnieju. Na wiadomości 
e-mail organizator odpowie do 3 dni roboczych, w ra-
zie braku odpowiedzi do 4 lutego BBOSiR prosi o po-
nowne przesłanie wiadomości lub kontakt telefoniczny. 
W przypadku osób niepełnoletnich ośrodek prosi rodzi-
ców o wypełnienie karty zgłoszenia i dostarczenie jej 
przed pierwszymi warsztatami lub w dniu zawodów. 
Kartę zgłoszenia można pobrać na stronie www.bbosir.
bielsko.pl/d/start.

Udział w warsztatach jazdy na łyżwach wiąże się 
z koniecznością zakupu biletu wstępu, a warsztatów na 
nartach – karnetu na mały wyciąg. Warsztaty samo-
obrony są odpłatne (wyjątek stanowią uczennice oraz 
studentki).                                                         oprac. JacK 

Bezpieczne szkolne ferie:
• Zawsze informujemy rodziców/opieku-

nów, gdzie wychodzimy, z kim i kiedy wrócimy.
• Bawmy się w grupie z innymi rówieśnika-

mi, unikając miejsc ustronnych i ciemnych.
• Do zjazdów na sankach czy nartach wy-

bieramy górki z dala od ulicy, akwenów, rzeki.
• Na nartach zawsze jeździmy w kasku.
• Nie wchodźmy na zamarznięte jeziora, 

rzeki czy inne zbiorniki wodne.
• Nie rzucajmy soplami czy bryłami lodu, 

rzucając śnieżkami, zachowajmy ostrożność.
• Nigdy nie oddalajmy się z osobami obcy-

mi, osobom takim nie otwierajmy też drzwi.
• Po zmroku nośmy odblaski, poruszajmy 

się chodnikiem, a w ostateczności lewym po-
boczem drogi. Przez jezdnię przechodźmy wy-
łącznie w miejscach oznaczonych.

Bezpieczeństwo w górach:
• Jeżeli wychodzimy w góry, oceńmy real-

nie swoje możliwości i umiejętności.
• Pamiętajmy o ubiorze adekwatnym do 

warunków atmosferycznych, które w górach 
mogą się błyskawicznie pogorszyć.

• Zadbajmy o odpowiednie wyposażenie 
i wysłuchajmy komunikatów o warunkach at-
mosferycznych.

• Poinformujmy najbliższych, gdzie i z kim 
się wybieramy.

• Warto również zadbać o ściągnięcie do-
stępnej darmowej aplikacji Ratunek, która w ra-
zie nagłej kryzysowej i nieprzewidzianej sytu-
acji, pozwoli ratownikom sprawnie i skutecznie 
ustalić aktualną lokalizację osób i, co za tym 
idzie, udzielić skutecznej pomocy.

źródło: policja

ferie ziMowe MUszą być bezpieczne
Chcąc uniknąć zimowych zagrożeń, trzeba pamiętać  
o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 2/496  28.01.202216
miasto
ms.bielsko-biala.pl

Bielski wieczór wspomnień odbył się w nowej sie-
dzibie BPA przy ul. 11 Listopada 46A.

 – Oprócz znanych i lubianych piosenek zapre-
zentowaliśmy fragmenty spektaklu Maria, Marysia, 
nad którym właśnie pracujemy. Będzie to opowieść 
o przedwojennym życiu młodziutkiej Marii Koterbskiej, 
oparta na wspomnieniach pani Marii spisanych przez 
jej syna Romana Frankla – mówi założycielka Bielskiej 
Piwnicy Artystycznej im. Marii Koterbskiej Agnieszka 
Szulakowska-Bednarczyk.

Słynna bielszczanka urodziła się 13 lipca 1924 r.,  
pochodziła z muzycznej rodziny, wielce zasłużonej 
dla polskiego życia muzycznego i teatralnego w Biel-
sku i Białej. Jako pierwsza w Polsce śpiewała swin-
gujące piosenki. Jej dorobek piosenkarski to ponad 
1.500 utworów, bardzo wiele z nich zostało przebojami. 
W 1994 r. Rada Miejska przyznała M. Koterbskiej tytuł 
zasłużonej dla Bielska-Białej.

Właściwie cały rok 2021 w Bielsku-Białej przeży-
liśmy z myślą o najsłynniejszej bielszczance. Wiosną 
2021 roku Bielskie Centrum Kultury zostało nazwane 
imieniem Marii Koterbskiej. Teraz BCK idzie za ciosem 
– działająca w placówce kawiarnia ma zyskać nowy, 
stylizowany na swingujące lata 50. wizerunek i nową 
nazwę – Cafe Maria. 

Myśli się także nad artystycznym upamiętnieniem 
pani Marii w przestrzeni miejskiej. Trwają prace nad 
projektem rzeźbiarskiej formy tego upamiętnienia, ma 
on być gotowy za kilka miesięcy. Na razie wiadomo, że 
nie będzie to ławeczka ani tradycyjny pomnik. A gdzie 
stanie? Może niedaleko Teatru Polskiego, gdzie wystę-
powała w młodości przyszła gwiazda.

We wrześniu, podczas finału Dni Bielska-Białej, 
bielszczanie mieli okazję usłyszeć zaaranżowane na 
nowo piosenki Marii Koterbskiej, m.in. słynną Karuzelę 
i Parasolki, w wykonaniu aktorów i aktorek Teatru Pol-
skiego i Bielskiej Orkiestry Kameralnej pod dyr. Jacka 
Obstarczyka. Teraz ten koncert pt. Karuzela pani Marii 
wszedł do repertuaru TP – warto się wybrać.

nie tylko bielszczanie paMiętają o pani Marii
18 stycznia ub.r. odeszła od nas Maria Koterbska – wielka dama polskiej muzyki i kochająca swoje miasto bielszczanka. W pierwszą rocznicę 
śmierci legendarnej artystki Bielska Piwnica Artystyczna im. Marii Koterbskiej zorganizowała wieczór taneczny ze wspomnieniami o pani Marii 
i jej piosenkami. Dzień później we Wrocławiu ochrzczono jako Marię Koterbską nowy niebieski tramwaj.

Ale Marię Koterbską pamiętają również wrocła-
wianie, wdzięczni za Wrocławską piosenkę artystki. 19 
stycznia pierwszy z nowoczesnych tramwajów Mode-
rus Gamma 2, zakupionych niedawno przez wrocław-
skie MPK, zyskał imię Maria Koterbska. Kolejne otrzy-
mają imiona innych ważnych dla Wrocławia postaci.

W symbolicznym chrzcie niebieskiej Marii Koterb-
skiej w tramwajowej zajezdni Borek, z udziałem dzie-
cięcego chóru śpiewającego piosenki pani Marii, brali 
udział reprezentanci Bielska-Białej – zastępca prezy-
denta Adam Ruśniak i naczelnik Wydziału Kultury i Pro-
mocji Urzędu Miejskiego Przemysław Smyczek, a tak-
że syn M. Koterbskiej Roman Frankl.

 – To wspaniały pomysł, żeby tramwaje nazywać 
imionami sławnych ludzi, no i wspaniale, że pierwszy 
nazwano imieniem mamy – powiedział Roman Frankl, 
podkreślając, że zawsze był z mamy bardzo dumny. 
Przypomniał, że piosenka o niebieskich tramwajach, co 

mkną przez wrocławskich ulic sto, powstała w pociągu 
z Katowic do Wrocławia. – Od jutra pomknie po nich 
Maria Koterbska – mówił z radością.

Niebieską Marię Koterbską odsłaniały cztery oso-
by – przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia Ser-
giusz Kmiecik i prezes wrocławskiego MPK Krzysztof 
Balawejder (był obecny na pogrzebie Marii Koterbskiej 
w styczniu 2021 r.) oraz dwaj bielszczanie – Adam Ru-
śniak i Roman Frankl.

 – Przywożę pozdrowienia dla Wrocławia od pre-
zydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego – 
mówił Adam Ruśniak. – Bielszczanie lubią Wrocław, bo 
wrocławianie kochają Marię Koterbską, podobnie jak 
my. Kochaliśmy panią Marię żyjącą i pamiętamy o niej, 
kiedy odeszła. Jesteśmy dumni, że tak lubiła nasze 
miasto. Podczas jubileuszu jej 90-lecia pytano ją, cze-
mu nigdy nie wyniosła się z Bielska-Białej. Powiedzia-
ła: żeby to zrozumieć, trzeba być stąd.                       mt
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laUreat paszportU w bwa
Galeria Bielska BWA przygotowuje na kwie-

cień wystawę Mikołaja Sobczaka – nagrodzonego 
Paszportem Polityki’2021. 

Wystawa Niebieskie zboże podejmie temat sil-
nie umocowany w polskiej historii – chodzi o daw-
ne koncepcje polonizacji i politykę rewindykacyjną 
prowadzoną wobec cerkwi prawosławnych w II RP. 
Obok historycznych nawiązań, na wystawie pojawią 
się odniesienia do literatury i teatru oraz ludowych 
wierzeń. Będzie to pierwsza instytucjonalna indywi-
dualna prezentacja twórczości Mikołaja Sobczaka.

Paszporty Polityki to jedna z najbardziej presti-
żowych nagród świata polskiej kultury. Są przyzna-
wane corocznie od 29 lat. Mikołaj Sobczak został 
nagrodzony w dziedzinie sztuk wizualnych za sztukę 
będącą zarówno intelektualną przygodą, jak i emo-

cjonalnym wyzwaniem. Za upominanie się o grupy 
marginalizowane. Za oryginalne i mądre przepisy-
wanie narodowych dziejów oraz nadanie nowego 
sensu malarstwu historycznemu.

Otwarcie wystawy Niebieskie zboże zaplano-
wano na 28 kwietnia br. Kuratorką wystawy jest Ada 
Piekarska, współpraca Taras Gembik.                     r
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Adam Ruśniak, Sergiusz Kmiecik, Krzysztof Balawejder i Roman Frankl Portret Marii Koterbskiej przed niebieskim tramwajem


