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Piece  
do wymiany  
i czyste 
powietrze

– str. 8

badanie trwa 
tylko 16 minut
– str. 9

na bielskich 
drogach
Doświetlone pasy  
– str. 10

Wyspa tworzy dwa 
odrębne przejścia  
– str. 10

 
na szczęście,  
na zdrowie,  
na ten nowy rok
Do udziału w dorocznych, 
53. już Żywieckich Godach 
zachęcali 3 stycznia w Bielsku-
Białej ich organizatorzy. Wielka 
kolędnicza impreza potrwa cały 
miesiąc. Arenami występów 
przebierańców będą Żywiec  
i Milówka, koncert laureatów 
odbędzie się 30 stycznia w Domu 
Kultury im. Wiktorii Kubisz 
w Bielsku-Białej.

cd. na str. 12 i 16

Przebojem  Marii  Koterbskiej  (której 
piosenki  wypełnialy  ten  koncert,  będący 
wcześniej jedną z największych atrakcji Dni 
Bielska Białej 2021) – Bo mój chłopak piłkę 
kopie – rozpoczęły galę Ikarów trzy aktorki 
Teatru Polskiego: Anna Guzik-Tylka, Marta 
Gzowska-Sawicka  i Wiktoria Węgrzyn-Li-

chosyt, wyglądające  jak  prawdziwe Wags 
– Wives and Girlfriends – towarzyszki życia 
topowych piłkarzy.

 – Niech państwa nie zmyli ta piosen-
ka, dziś nie wręczamy nagród sportowych 
–  zapewniała Wiktoria Węgrzyn-Lichosyt, 
która wraz z koleżankami poprowadziła ika-

rową uroczystość przeplataną piosenkami 
wykonywanymi z towarzyszeniem Bielskiej 
Orkiestry  Kameralnej  pod  dyrekcją  Jacka 
Obstarczyka oraz  rozmowami o wydarze-
niach w kulturze w Bielsku-Białej w minio-
nym roku. 

ciąg dalszy na str. 12-13

śpiewana gala ikarów 2021
10 stycznia w Teatrze Polskim odbyła się gala wręczenia nagród Prezydenta Miasta Bielska-Białej w Dziedzinie 
Kultury i Sztuki Ikar 2021. Uroczystość po pandemicznych zawirowaniach powróciła do swojej tradycyjnej daty na 
początku roku i miała też noworoczny charakter. Uświetniły ją piosenki z koncertu Karuzela Pani Marii.
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Za wsparcie akcji ekologicznych i programów edukacyjnych Funda-
cji Ekologicznej Arka w 2021 roku miasto Bielsko-Biała zostało laureatem 
nagrody Zielona Ręka. Statuetkę, według grafiki Małgorzaty Rozenau, wy-
konała pracownia ceramiki Zielony Słoń, prezes Fundacji Ekologicznej Ar-
ka Wojciech Owczarz wręczył ją prezydentowi Bielska-Białej Jarosławowi 
Klimaszewskiemu.

Zielona Ręka  to program aktywnej edukacji  ekologicznej,  a  jego 
głównym przesłaniem jest  inicjowanie powszechnych, prostych działań 
proekologicznych i budowanie ruchu, który będzie wspierał różnorodne 
działania w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. 

 – W ramach projektu chcemy zmierzyć się z realnymi problemami 
ekologicznymi, które stają się udziałem naszej codzienności. Są to: fatalna 
jakość powietrza, smog, dzikie wysypiska, a także upały, susze czy trąby 
powietrzne spowodowane zmianami klimatycznymi – informuje Arka.       r

zielona ręka dla miasta

J. Klimaszewski i W. Owczarz

twoja firma  
mostem do sukcesu

Od 20 stycznia do 3 lutego 2022 r. 
trwa rekrutacja (II tura) do projektu Two-
ja firma – mostem do sukcesu. Projekt 
realizowany  jest przez miasto Bielsko-
-Biała wraz ze Stowarzyszeniem Biel-
skie Centrum Przedsiębiorczości.

Głównym celem projektu jest kom-
pleksowe wsparcie  działań  zmierzają-
cych do rozwoju przedsiębiorczości i sa-
mozatrudnienia 30 osób (I tura naboru – 
20 osób, II tura – 10 osób). Projekt skie-
rowany jest do bezrobotnych lub nieak-
tywnych zawodowo mieszkańców Biel-
ska-Białej, powyżej 30. roku życia, któ-
rzy należą do m.in.:

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

środków  Unii  Europejskiej  w  ramach 
Poddziałania  7.3.3 Promocja samoza-
trudnienia – konkurs Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020. 

Dokumentacja  rekrutacyjna  do-
stępna jest na stronie: 

https://bielsko-biala.pl/twoja-firma-
-mostem-do-sukcesu-0

Więcej informacji o projekcie moż-
na uzyskać w Wydziale Polityki Społecz-
nej Urzędu Miejskiego, pl. Ratuszowy 6, 
pok. 227, tel. 33 4971491.                         q

Na początku  stycznia z szopki ustawionej niedaleko zamku u zbiegu 
ulic Wzgórze i Władysława Orkana ktoś zabrał z szopki figurkę Jezuska. 
Trudno powiedzieć, czy był to zwykły wybryk, czy rodzaj prowokacji. Służ-
by rozpoczęły przegląd zapisów z monitoringu w poszukiwaniu sprawcy 
kradzieży, jednak 6 stycznia po 16.00 Straż Miejska otrzymała zawiado-
mienie, że skradziony Jezusek pojawił się w okienku życia Diecezjalnego 
Domu Matki i Dziecka przy ul. ks. Brzóski 3.

Figurka z lekko uszkodzonymi paluszkami lewej ręki wróciła już na 
swoje miejsce. Przed powrotem do Świętej Rodziny na skrzyżowaniu ulic 
Władysława Orkana i Wzgórze policja zdjęła odciski palców z najważniej-
szej postaci szopki. Sprawa będzie wyjaśniania. Jednocześnie należy 
podkreślić, że medialny apel Wiesława Maja, naczelnika Wydziału Gospo-
darki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, odniósł skutek i figura 
Jezuska została oddana anonimowo w najlepsze możliwe miejsce.

JacK, asz

jezusek wrócił do szopki

Kapliczka przy ul. Górskiej została gruntownie odnowiona. Zużyte 
pokrycie zastąpił gont łupany, częściowo wymieniono też elementy więź-
by dachowej. Kapliczka ma nowe tynki renowacyjne na elewacjach, zre-
konstruowano również detale sztukatorskie. Do odnowienia kapliczki przy-
czyniła się w dużej mierze Rada Miejska Bielska-Białej, która na sesji 18 
marca br. przychyliła się do prośby Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej 
Pocieszenia i przyznała jej dotację w kwocie 50.000 zł.

– To ważne, aby odnawiać lokalne zabytki, gdyż przez takie dzia-
łania pośrednio podtrzymujemy pamiętać o naszych przodkach, którzy  
z niemałym trudem je wznosili – podkreśla radny Szczepan Wojtasik.

Wolnostojąca kapliczka przy ul. Górskiej jest wpisana do rejestru za-
bytków. Została zbudowana ok. 1830 r.,  jeszcze przed powstaniem ko-
ścioła w Straconce, przy ówczesnej drodze do Lipnika. 

Odnowiony został również krzyż stojący obok kościoła. Środki na je-
go renowację środki wygospodarowała parafia.                                         JacK

kapliczka i krzyż  
w straconce odnowione

szczePienia  
pod dębowcem

Od 10 stycznia od poniedziałku do 
piątku w godzinach 14.00-18.00 w hali 
pod Dębowcem odbywają się szczepie-
nia przeciwko Covid-19. 

Zgodnie z decyzjami Ministerstwa 
Zdrowia,  szczepienia  wykonywane  są 
preparatem Pfizer. Można  przyjąć  nie 
tylko  dawkę przypominającą,  ale  rów-
nież pierwszą czy drugą. 

Rejestracja do szczepienia w hali 
nie jest wymagana, jednak jest możliwa 
pod numerami  telefonów:  500398492, 
500398236,  500398259  w  godzinach 
pracy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Bia-
łej.                                                        JacK 

Bielsko-Biała świetlną stolicą województwa śląskiego. Głosy na na-
sze miasto w plebiscycie Świeć się z Energą do 11 stycznia do godziny 
12.00 oddało 32.638 internautów. Druga z kolei Czeladź miała o ponad 
11.000 głosów mniej. W sumie w plebiscycie udział brało 20 miast woje-
wództwa śląskiego. 

Teraz przed Bielskiem-Białą walka o prestiżowy tytuł świetlnej stolicy 
Polski, który należał do naszego miasta już trzykrotnie.

Po zwycięstwie w pierwszym etapie do Bielska-Białej trafią nagrody 
o łącznej wartości 10.000 zł. To sprzęt AGD, który zostanie przekazany 
potrzebującym, lampa wirusobójcza UV-C od spółki Energa Oświetlenie. 

Kolejne głosowanie, tym razem w plebiscycie na świetlna stolicę Pol-
ski, odbędzie się od 14 do 25 stycznia do godziny 12.00. Wyniki zostaną 
ogłoszone w momencie jego zakończenia.                                                ek

najpiękniejsi w śląskim
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Zanim jednak wybiła północ i bielszczanie usłyszeli najpopular-
niejsze piosenki założonego w 2002 roku w Olsztynie zespołu – Tak 
smakuje życie, Skrzydlate ręce, Radio hello czy Kamień z napisem 
love – do tańca na scenie ustawionej na placu Ratuszowym zachę-
cała ich grupa Pearl Band, wykonująca światowe przeboje we wła-
snych aranżacjach i brzmieniach. Po nich taneczną pałeczkę przejął 
kolumbijsko-wenezuelsko-meksykańsko-kubański sekstet Cumbache-
ros. Rumbom, cha-chom, mambom, salsom i radości z nich płynącej 
nie było końca.

Po tradycyjnym odliczaniu życzenia ze sceny złożył bielszcza-
nom prezydent miasta Jarosław Klimaszewski wraz z małżonką – pu-
blikujemy je obok. Zabawę na placu Ratuszowym zakończyli artyści 
Marcin Szatan Project.                                                                         ek

Drodzy bielszczanie!
Stajemy właśnie u progu nowego roku, który jest dla nas 
wszystkich zupełnie czystą kartą i tym samym wielką nie-
wiadomą. W dużej mierze to od nas samych zależy, jak 
i czym tę kartę zapiszemy.
Mieszkańcy Bielska-Białej – nie mam co do tego najmniej-
szych nawet wątpliwości – to ludzie bardzo solidni, wyjąt-
kowo tolerancyjni, otwarci zarówno na świat, jak i na in-
nych, a do tego pomysłowi, przedsiębiorczy i aktywni.
To, co osobiście najbardziej w nas – bielszczanach – ce-
nię, to umiejętność wspólnego gromadzenia się wokół 
ważnych celów i przedsięwzięć. Mam więc wielką nadzie-
ję, że tę czystą kartę wypełnimy właśnie tymi naszymi po-
zytywnymi cechami, umiejętnościami i wartościami, które 
wyznajemy.
Nie jesteśmy wszyscy tacy sami. Wiele spraw nas różni. 
Mamy odmienne poglądy, inaczej oceniamy pewne fak-
ty, nasze oczekiwania są często rozbieżne, ale właśnie ta 
różnorodność jest naszą siłą. Mimo wszystkich różnic po-
trafimy się znakomicie porozumiewać. I tego, żeby tak zo-
stało, dziś państwu życzę.
Życzę również, byśmy mimo pandemii, inflacji i wszystkich 
innych nieszczęść, które nas spotykają, potrafili w naszym 
życiu dostrzec pozytywne strony.
Szczęśliwego Nowego Roku!

jak weszliśmy w nowy rok
W folkowych rytmach 
zespołu Enej bielszczanie 
powitali Nowy Rok.  
Mimo że pogoda  
31 grudnia w nocy 
była dla koneserów, 
na placu Ratuszowym 
zgromadziły się tłumy 
mieszkańców. O północy 
życzenia zebranym złożył 
prezydent Bielska- 
-Białej Jarosław 
Klimaszewski i jego 
małżonka.

Prezydent Jarosław Klimaszewski i jego żona Ewa Klimaszewska 
składają zyczenia bielszczanom

zdjęcia: Lucek Cykarski / BCK

Pearl Band

Enej
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Dzięki realizowanym przez Powiatowy Urząd Pra-
cy w Bielsku-Białej w latach 2014-2020 różnym formom 
aktywności  liczba  bielszczan  zarejestrowanych  jako 
bezrobotni uległa znacznemu spadkowi. W 2014 roku 
bez pracy pozostawało 5.216 osób, na koniec 2020 ro-
ku było ich 2.832. Najlepszy wynik odnotowano w 2019 
roku – bez pracy pozostawało 1.830 osób.

 – Na koniec roku 2020 odnotowany został nie-
wielki wzrost bezrobocia, który był wynikiem pogorsze-
nia się sytuacji na  lokalnym rynku pracy, związanym 
z pandemią Covid-19 – informuje dyrektor Powiatowe-
go Urzędu Pracy Marek Hetnał.  

Najpopularniejszą formą aktywizacji podejmowa-
ną wśród osób bezrobotnych były staże, skierowano na 
nie 1.435 osób. 1.042 osoby skorzystały z dotacji na 
podjęcie  działalności  gospodarczej.  Kolejnym popu-
larnym instrumentem aktywizacji zawodowej były pra-
ce społecznie użyteczne, które realizowało 578 osób, 
i szkolenia, które odbyło 576 osób. Robotami publicz-
nymi objęto 337 osób, a pracami interwencyjnymi 237 
osób.

Bielsko-Biała to ponad 170-tysięczne miasto, sta-
nowiące prężnie rozwijający się ośrodek gospodarczy 
kraju, położone w bliskim sąsiedztwie aglomeracji ślą-
skiej, na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych wio-
dących z głębi kraju do Czech  i na Słowację. Na te-
renie Bielska-Białej według stanu na koniec pierwsze-
go kwartału 2021  roku widniało w  rejestrze REGON 
ponad 26  tysięcy  podmiotów gospodarczych. Warto 
podkreślić, że to właśnie podmioty działające w sekto-
rach przetwórstwa przemysłowego oraz budownictwa 
w 2019 roku generowały 42 proc. miejsc pracy w Biel-
sku-Białej.

Na przestrzeni ostatnich lat w Bielsku-Białej sys-
tematycznie spadała  liczba osób bezrobotnych, wią-
że się to również z ogólnokrajową tendencją spadko-
wą tego zjawiska, co przyczyniło się do zmniejszenia 
wskaźnika stopy bezrobocia. Stopa bezrobocia w Pol-
sce na koniec grudnia 2020 roku wyniosła 6,2 proc., 
natomiast województwo śląskie osiągnęło stopę bezro-
bocia na poziomie 4,9 proc. i zajmowało pierwsze miej-
sce w rankingu wszystkich województw w Polsce. Sto-
pa bezrobocia w Bielsku-Białej wynosiła 2,7 proc. i była 
to jedna z najniższych stóp bezrobocia w województwie 
śląskim. Na tle województwa śląskiego nasze miasto 
zajęło drugie miejsce po Katowicach (1,7 proc.) z naj-
niższą stopą bezrobocia i znalazło się na trzynastym 
miejscu na tle całego kraju.

  –  Analizując  zjawisko  bezrobocia  oraz  planu-
jąc działania z zakresu aktywizacji zawodowej, nale-
ży zwrócić szczególną uwagę na osoby w szczegól-
nej sytuacji na rynku pracy. Grupa ta w omawianych 
latach stanowiła duży odsetek wśród ogółu osób bez-
robotnych. Wśród nich znajdziemy osoby: do 30. roku 
życia, długotrwale bezrobotne, po 50. roku życia oraz 
niepełnosprawne – mówi dyrektor PUP Marek Hetnał. 
– Spadek liczby bezrobotnych oznacza jednak, że w re-
jestrach PUP pozostają osoby mające największe pro-
blemy w podjęciu zatrudnienia, których przywrócenie 
na rynek pracy staje się prawdziwym wyzwaniem dla 
publicznych służb zatrudnienia. W strukturze bezro-
botnych pozostają osoby z kwalifikacjami zawodowymi 
niedostosowanymi do potrzeb lokalnego rynku pracy, 
długotrwale bezrobotni z licznymi przeciwwskazania-
mi zdrowotnymi, w tym z orzeczeniem o stopniu niepeł-
nosprawności oraz osoby nisko zmotywowane do po-

dejmowania pracy z uwagi na korzystanie ze wsparcia 
socjalnego państwa i pomocy społecznej. Aktywizacja 
tych osób wymaga zarówno indywidualnego podejścia 
do pracy z klientem, którego znacznie trudniej jest przy-
wrócić na rynek pracy, jak i wzmocnienia współpracy 
z partnerami rynku pracy – dodaje dyrektor PUP.

Najliczniejszą kategorią wiekową wśród bezrobot-
nych w Bielsku-Białej są osoby w wieku 25-34 lat oraz 
w wieku 35-44 lat. Wspomniane kategorie były najlicz-
niej  reprezentowane w całym analizowanym okresie 
(lata 2014-2020). Na koniec 2020 roku osoby w wie-
ku 35-44 lat stanowiły 26,9 proc. ogółu bezrobotnych, 
a w wieku 25-34 lat – 24,6 proc. Problem bezrobocia 
szczególnie dotkliwy jest po 45. roku życia, a zwłasz-
cza dla osób po 55. roku życia. Są to osoby, których 
kwalifikacje zawodowe zdezaktualizowały się w stosun-
ku do wymagań stawianych na rynku pracy, często po-
siadające również ograniczenia zdrowotne, niechętnie 
zatrudniane również przez samych pracodawców.

Kolejną kategorią wiekową dotkniętą problemem 
bezrobocia są osoby młode w wieku 25-34 lat. W tym 
wypadku przeszkodą staje się zbyt małe i zbyt krótkie 
doświadczenie  zawodowe,  jak  również wysokie wy-
magania i oczekiwania względem przyszłej pracy oraz 
ograniczona gotowość do podjęcia zatrudnienia spo-
wodowana  wychowywaniem  dzieci.  Struktura  osób 
bezrobotnych z Bielska-Białej analizowana pod kątem 
ich wykształcenia na przestrzeni lat 2014-2020 poka-
zuje, że w roku 2018 roku nastąpił wzrost udziału osób 
bezrobotnych z wykształceniem wyższym do ogółu za-
rejestrowanych  bezrobotnych  bielszczan. Na  koniec 
2020 roku grupa ta stanowiła 23,1 proc.

oprac. JacK

dla znajdujących 
się w szczególnej 
sytuacji na rynku 
pracy

Program promocji zatrudnienia 
oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy 
na lata 2021-2030 dla miasta Bielska-
-Białej,  przyjęty  podczas  ostatniej  se-
sji Rady Miejskiej, ma wskazać kierun-
ki działań, które powinny przyczynić się 
do zwiększenia aktywności zawodowej 
mieszkańców  oraz  rozwoju  przedsię-
biorczości,  a  także  tworzenia  nowych 
miejsc pracy.

  – Zgodnie  z  programem Powia-
towy  Urząd  Pracy  obejmował  będzie 
aktywizacją  zawodową  osoby  znajdu-
jące się w szczególnej sytuacji na ryn-
ku pracy, w  tym osoby zagrożone wy-

kluczeniem  społecznym.  Dynamiczne 
zmiany  zachodzące w strukturze  spo-
łeczno-gospodarczej, zwłaszcza w do-
bie pandemii, wymagają programowa-
nia z dużym wyprzedzeniem komplek-
sowych i spójnych działań w celu prze-
ciwdziałania bezrobociu i jego negatyw-
nym skutkom na lokalnym rynku pracy. 
Istotny spadek liczby zarejestrowanych 
bezrobotnych  w  ostatnich  latach  oraz 
względna stabilność rynku pracy w do-
bie pandemii wskazują, że dotychczaso-
we działania przynosiły wymierne efek-
ty. Zatem zasadnym było oparcie aktu-
alnego Programu promocji zatrudnienia 
oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy 
na lata 2021-2030 na dotychczas spraw-
dzonych usługach i  instrumentach ryn-
ku pracy – przekonywał na sesji dyrek-
tor PUP w Bielsku-Białej Marek Hetnał.

 Strategia rozwiązywania proble-
mów społecznych miasta Bielska-Białej 
na lata 2021-2030  jako jeden z kierun-

ków działań wskazuje na konieczność 
aktywizacji  zawodowej  osób w  szcze-
gólnej sytuacji na rynku pracy, zwłasz-
cza  osób  młodych  oraz  w  przedziale 
wiekowym  35-44  lat,  jak  również  dłu-
gotrwale bezrobotnych w wieku 55-64 
lat. Rodzi to konieczność odpowiednie-
go doboru metod pracy oraz instrumen-
tów przeciwdziałających niekorzystnym 
skutkom bezrobocia w tej kategorii osób.

Diagnozowanie potrzeb i możliwo-
ści bezrobotnych w zakresie aktywizacji 
zawodowej będzie się odbywało przez 
opracowanie  Indywidualnego  Planu 
Działania (IPD) w celu właściwego do-
boru usług i instrumentów rynku pracy.
Wykorzystane zostaną usługi poradnic-
twa zawodowego w formie indywidual-
nej oraz grupowej. Organizowane będą 
szkolenia umożliwiające nabycie kwali-
fikacji  oraz umiejętności  zawodowych, 
a także instrumenty rynku pracy umoż-
liwiające wejście oraz powrót na rynek 

pracy.  PUP  planuje  realizacje  progra-
mów współfinansowanych ze  środków 
UE  przeznaczonych  głównie  dla  osób 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 
Wspieranie  przedsiębiorczości,  samo-
zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc 
pracy odbywać się będzie poprzez:

• przyznawanie wsparcia finanso-
wego osobom uprawnionym na podjęcie 
działalności gospodarczej,

• refundację kosztów wyposażenia 
lub doposażenia stanowiska pracy dla 
bezrobotnego,

• wspieranie zatrudnienia z wyko-
rzystaniem  instrumentów  rynku  pracy, 
w tym refundacji części kosztów zatrud-
nienia osób bezrobotnych,

• organizowanie szkoleń i warszta-
tów z zakresu przedsiębiorczości,

• realizację instrumentów antykry-
zysowych wobec przedsiębiorców w ra-
zie wystąpienia sytuacji wyjątkowych.

JacK

mniej bezrobotnych w mieście 
Na ostatniej grudniowej sesji Rada Miejska Bielska-Białej przyjęła Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy  
na lata 2021-2030 dla miasta Bielska-Białej. Przy tej okazji warto zobaczyć, jakie efekty miał podobny projekt realizowany w latach 2014-2020.
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Program operacyjny Zielone dachy dla  
miasta Bielska-Białej – o którym uchwałę 
przyjęła 21 grudnia Rada Miejska Bielska-
-Białej – ma być odpowiedzią na potrzeby 
miasta wynikające ze zmian klimatu.  
Może już niedługo na dachach budynków 
w mieście zobaczymy zieleń.

Program Zielone dachy dla miasta Bielska-Białej 
powstał jako narzędzie adaptacji do zmian klimatu dla 
obszarów miejskich. Jest wynikiem porozumienia, jakie 
27 maja 2019 roku zostało podpisane pomiędzy Stowa-
rzyszeniem Gmin Polska Sieć Energie Cités a Hambur-
giem w celu przekazania wiedzy dotyczącej planowa-
nia i realizacji działań na rzecz powstawania zielonych 
dachów w przestrzeni ośmiu polskich miast: Bielska-
-Białej, Bydgoszczy, Gdyni, Lublina, Kalisza, Krakowa, 
Warszawy i Wrocławia.

 – Błękitno-zielona infrastruktura, w tym zielone 
dachy, są narzędziem przeciwdziałania skutkom zmian 
klimatycznych i mają za zadanie poprawę jakości ży-
cia mieszkańców miast w myśl postanowień miejskich 
planów adaptacji do zmian klimatu. Zoptymalizowane 
warunki techniczne zabudowy, w tym przykrycie zielo-
nym dachem, przynoszą pozytywne synergie dla bez-
pośredniego środowiska dookoła, a w dalszym oddzia-
ływaniu mają wpływ na cały obszar miasta – przekony-
wała naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Energii 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Danuta Przybyło.

Głównym celem programu jest poprawa jakości 
powietrza w mieście szczególnie w śródmieściu, ogra-
niczenie zjawiska miejskiej wyspy ciepła, zwiększenie 
retencji  wód  opadowych,  bioróżnorodności,  a  także 
stworzenie terenów rekreacyjnych w centrum miasta.

 – Wody opadowe lub roztopowe z dachów bitu-
micznych i zwykłych fasad budynków są w całości od-
prowadzane do kanalizacji. Zielone dachy, w szczegól-
ności dachy płaskie, zatrzymują od 50 do 99 procent 
wód opadowych. Budynki pokryte zielonymi dachami, 
w  tym dachami  retencyjnymi  zatrzymującymi prawie 
cały opad przypadający na powierzchnię, nie wymaga-
ją rozbudowanej sieci kanalizacji deszczowej. Zatrzy-

manie wód opadowych w miejscu  ich powstania po-
przez tworzenie zielonych dachów ma duży wpływ na 
ograniczenie strat związanych z podtopieniami i zala-
niami. W przypadku realizacji zielonych dachów nad-
rzędnym celem, który miasto chce osiągnąć, jest po-
prawa  jakości powietrza – zwiększenie produkcji  tle-
nu oraz wiązanie pyłów, ograniczenie zjawiska miej-
skiej wyspy ciepła – obniżenie temperatury, zwiększe-
nie atrakcyjności zamieszkania, szczególnie w centrum 
miasta, zwiększenie bioróżnorodności. Zieleń porasta-
jąca dachy wpływa na zniwelowanie skutków zmian kli-
matu w wielu aspektach. Dodatkowo system zielone-
go dachu chroni elewację budynku i przyczynia się do 
oszczędzania energii zużywanej na jego ogrzewanie – 
przekonywała naczelnik Danuta Przybyło.

Realizacja projektów modelowych odbywać się 
będzie pod opieką specjalistycznej grupy. Do  takich 
projektów może zaliczać się planowany obiekt Urzędu 
Miejskiego przy ul. Romana Dmowskiego 10.

Radni pytali o szczegóły tego pilotażowego pro-
gramu: na jakich dachach będzie można zakładać zie-
lone dachy, jakie rośliny stosować i jak pielęgnować ta-
ki zielony dach. Zainteresowanych programem czy też 
odpowiedziami na konkretne pytania odsyłamy do za-
pisów programu lub do kontaktu z Wydziałem Ochro-
ny Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-
-Białej.

Dofinansowaniem zielonych dachów i ścian zaj-
mie się właśnie ten wydział.

Podstawowe warunki dofinansowania:
• powierzchnia zielonego dachu: minimum 10 m²,
• kąt nachylenia dachu: maksymalnie 30°,
• grubość warstwy substratu: – dla dachu zielone-

go ekstensywnego minimum 8-10 cm, – dla dachu zie-
lonego intensywnego minimum 30-40 cm,

• pozostałe warunki zostaną określone w trakcie 
wdrażania projektu.

Zakłada się, że dofinansowanie będzie skierowa-
ne do inwestorów prywatnych, wspólnot realizujących 
zielone dachy zarówno dobrowolnie,  jak  i w związku 
z wymogami prawnymi miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego czy decyzji o warunkach za-
budowy.                                                                       JacK

dachy się nam zazielenią wciąż spadkowy trend  
na rynku pracy

Według  ostatnich  danych  opublikowanych 
przez Główny Urząd Statystyczny, stopa bezrobo-
cia na 30 listopada 2021 r. – z odniesieniem do paź-
dziernika 2021 r. – wyniosła: w kraju 5,4 proc. (spa-
dek o 0,1 proc.), w województwie śląskim 4,3 proc. 
(spadek o 0,1 proc.), w Bielsku-Białej 2,3 proc. (spa-
dek o 0,1 proc.), w powiecie bielskim 3,7 proc. (spa-
dek o 0,2 proc.). 

– W listopadzie 2021 r. w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy w Bielsku-Białej  odnotowano  spadek 
w ewidencji liczby bezrobotnych o 234 osoby w sto-
sunku do października 2021 r. Zarejestrowano 541 
osób, tj. o 2 osoby więcej niż w miesiącu poprzed-
nim, z czego 68,4 proc. to bezrobotni powracają-
cy do rejestracji po raz kolejny. Wśród nowo zare-
jestrowanych 51,6 proc. stanowiły kobiety. 5,9 proc. 
z ogółu osób zarejestrowanych w listopadzie 2021 
r. to osoby, które jeszcze nigdy nie pracowały. Za-
rejestrowano również 39 osób posiadających orze-
czenie  o  stopniu  niepełnosprawności.  Z  ogólnej 
liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada 15,9 
proc. osób – informuje dyrektor Powiatowego Urzę-
du Pracy w Bielsku-Białej Marek Hetnał.

W  listopadzie 2021  r.  zgłoszono 1.513 wol-
nych miejsc pracy, to jest o 553 więcej niż w miesią-
cu poprzednim. Wśród zgłoszonych miejsc pracy 
18 dotyczyło osób niepełnosprawnych. Zgłoszono 
1.479 wolnych miejsc pracy w ramach ofert niesub-
sydiowanych oraz 34 miejsca pracy subsydiowanej. 

Jeśli chodzi o miejsca pracy niesubsydiowa-
nej, były 22 oferty dla osób z wykształceniem wyż-
szym, 105 ofert dla osób z wykształceniem śred-
nim, 123 oferty dla osób z wykształceniem zasadni-
czym zawodowym oraz 1.229 ofert dla osób z wy-
kształceniem podstawowym. 

W ramach pracy subsydiowanej znalazło się 
11 ofert dla osób z wykształceniem średnim,   10 
ofert dla osób z wykształceniem zawodowym i 13 
ofert  dla  osób  z wykształceniem  podstawowym, 
m.in.  pracownik  gospodarczy,  pomoc  kuchenna, 
fryzjer męski, kurier, magazynier, kierowca.

W listopadzie do Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Bielsku-Białej wpłynęła jedna informacja do-
tycząca zamierzonych zwolnień grupowych z przy-
czyn dotyczących zakładu pracy w stosunku do 23 
osób.

– Od początku 2021 roku z aktywnych form 
przeciwdziałania  bezrobociu  skorzystało  łącznie 
795 bezrobotnych, w tym: 77 osób skierowano na 
roboty publiczne, 115 osób podjęło pracę w ramach 
prac  interwencyjnych,  242  osoby  skierowano  na 
staż, 76 osób na szkolenie, 42 osoby do prac spo-
łecznie użyteczny, 6 osób otrzymało bon na zasie-
dlenie, 27 osób – na zatrudnienie, 136 osób – na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej, 74 osoby 
skierowano do pracy w ramach refundacji kosztów 
wyposażenia miejsca pracy – podkreśla dyrektor 
PUP Marek Hetnał.                                              JacK
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W projekt, który będzie realizowa-
ny do lipca 2023 roku, zaangażowanych 
jest dziewięciu partnerów z pięciu euro-
pejskich krajów, w tym po polskiej stro-
nie Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć 
Energie Cités, które na miasto pilotażo-
we wybrało właśnie Bielsko-Białą. Ko-
ordynatorem całej inicjatywy jest włoski 
region Friuli – Wenecja Julijska.

Bielskie uczelnie wyższe i ponad-
podstawowe szkoły zawodowe nie za-
wiodły i licznie pojawiły się na spotkaniu 
w Ratuszu. Obecni byli przedstawiciele 
Akademii Techniczno-Humanistycznej, 
Wyższej Szkoły Administracji, Wyższej 
Szkoły  Ekonomiczno-Humanistycznej, 
Zespołu  Szkół  Elektronicznych,  Elek-
trycznych  i Mechanicznych, Branżowej 
Szkoły I stopnia nr 4 im. Stanisława Sta-
szica, Bielskiego Centrum Edukacji, Ze-
społu Szkół Centrum Kształcenia Rolni-
czego im. Stanisława Szumca, Zespołu 
Szkół Samochodowych i Ogólnokształ-
cących  oraz  Bielskiej  Szkoły  Przemy-
słowej.

Celem projektu jest zaangażowa-
nie środowisk uniwersyteckiego i kształ-
cenia  zawodowego  w  wypracowanie 
oraz  realizację  regionalnej  strategii  na 
rzecz klimatu i energii. Chodzi o przygo-
towanie przyszłych kadr w tych dziedzi-
nach, wypracowanie kierunków wspól-
nych działań, dostarczenie wiedzy eks-
perckiej oraz wykorzystanie budynków 
akademickich jako laboratoriów testują-
cych nowe rozwiązania. Projekt zakłada 
również wymianę doświadczeń w zakre-
sie poprawy efektywności energetycz-
nej budynków i infrastruktury uniwersy-
teckiej/szkolnej oraz wypracowanie  in-
nowacyjnych  energooszczędnych  roz-
wiązań z samorządami oraz placówka-
mi edukacyjnymi i badawczymi z krajów 
uczestniczących w projekcie.

Natomiast  celem  zespołu  dorad-
czego,  powołanego w  ramach  projek-
tu S3UNICA, który zebrał się 9 grudnia, 
jest również wsparcie miasta w przygo-
towaniu, wdrażaniu i monitorowaniu Pla-
nu  Działań  na  rzecz  Zrównoważonej 
Energii i Klimatu (ang. Sustainable Ener-
gy and Climate Action Plan – SECAP), 
który ma pomóc w osiągnięciu 40 pro-
cent redukcji emisji CO2eq do 2030 roku 
oraz współtworzeniu  zielonych miejsc 
pracy. Tak ambitne zobowiązanie Biel-
sko-Biała podjęło, aktualizując w 2020 

inteligentna energooszczędność 
Pierwsze spotkanie lokalnego zespołu w ramach międzynarodowego projektu S3UNICA, Inteligentne energooszczędne rozwiązania 
w kampusach uniwersyteckich odbyło się 9 grudnia ub.r. w sali sesyjnej bielskiego Ratusza. Wzięło w nim udział miejscowe środowisko 
akademickie i oświatowe oraz przedstawiciele merytorycznych wydziałów Urzędu Miejskiego.

roku swój udział w globalnym Porozu-
mieniu  Burmistrzów  na  rzecz  klimatu 
i energii.

Spotkanie zespołu rozpoczął pre-
zydent miasta Jarosław Klimaszewski.

 – Nie zapominamy o tym, że ma-
my  tylko  jedną  planetę  i  w  najbliższej 
przyszłości nie ma szans żebyśmy się 
mieli gdzieś przenieść. O tę planetę mu-
simy dbać. Wiemy, że powiązanie ener-
gooszczędności  i nowych źródeł ener-
gii, energii odnawialnej z zagrożeniem 
dla klimatu jest bezpośrednie i nie trzeba 
tego nikomu tłumaczyć. Ale wydaje się, 
że na wszystkich poziomach funkcjono-
wania cywilizacji  tak naprawdę jest  już 
ostatni dzwonek, żeby się za to zabie-
rać i to z większą werwą. Również doty-
czy to samorządów, stąd nasze członko-
stwo jako miasta w Stowarzyszeniu Bur-
mistrzów. Mamy już pewne osiągnięcia 
jako gmina na tym polu, ale to nie  jest 
wystarczające. Nie da się rozwiązać te-
go  problemu  bez współpracy multidy-
scyplinarnej,  bez  naukowców,  polity-
ków, bez współpracy z różnymi środowi-
skami ekologicznymi, które wspomaga-
ją budowanie świadomości. Bo jeżeli ta 
świadomość będzie bardzo powszechna 
i bardzo wyraźna, to możemy coś osią-
gnąć. Wtedy  jest  też silna grupa naci-
sku. W  tym projekcie skupiamy się na 
tym, jak w zakresie innowacyjności chro-
nić klimat, chronić naszą planetę, dlate-
go cieszę się, że państwo licznie przyję-
li zaproszenie do współpracy. Mam na-
dzieję, że efekty będą korzystne nie tyl-
ko dla mieszkańców Bielska-Białej, ale 
być może opracujemy takie rozwiązania, 
które będą godne podzielenia się – mó-
wił prezydent.

Kluczową rolę miast i gmin w łago-
dzeniu zmian klimatu i adaptacji do już 
lokalnie  obserwowanych  ich  negatyw-
nych skutków podkreślała Patrycja Płon-
ka ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć 
Energie Cités.

 – Dzieje się  tak, bo po pierwsze 
samorządy  są  najbliżej  obywateli,  wi-
dzą, jakie są problemy, mogą podejmo-
wać realne, oddolne działania, ale tak-
że  dlatego,  że  dysponują  narzędzia-
mi, żeby wpływać na sytuację – mówi-
ła. – W naszych planach na ten projekt 
jest szereg wydarzeń, gromadzenie do-
brych praktyk wypracowywanych przez 
szkoły wyższe czy też szkoły branżowe 

we wszystkich krajach uczestniczących 
w projekcie. Te praktyki będą nas inspi-
rować. A to, co chcemy osiągnąć na ko-
lejnych  spotkaniach  zespołu,  to  zaan-
gażowanie  środowiska akademickiego 
i edukacyjnego w wypracowanie i reali-
zowanie  dalszej  polityki  klimatyczno-
-energetycznej miasta. W tym momen-
cie Bielsko-Biała znajduje się w momen-
cie przełomowym, bo zakończyła wdra-
żanie  planu  działań  na  rzecz  zrówno-
ważonej  energii  do  2020  roku.  Trwają 
oceny rezultatów tego planu. Jego zało-
żeniem było ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych z  terenu miasta o mini-
mum 20 procent do 2020 roku i są duże 
przesłanki do tego, żeby powiedzieć, że 
cel  ten został osiągnięty. Teraz miasto 
podjęło się kolejnego ambitnego zobo-
wiązania, tj. opracowania planu zrówno-
ważonej energii i klimatu do 2030 roku, 

w ramach którego miasto będzie dążyć 
do  tego, aby ograniczyć emisję gazów 
cieplarnianych  o  40  procent,  a  jedno-
cześnie zajmiemy się tematem dostoso-
wania się do lokalnych, obserwowanych 
skutków zmiany klimatu – dodała.

Takie  lokalne  zespoły  dorad-
cze,  jak bielski, powstały u wszystkich 
uczestników projektu.

Na zakończenie części teoretycz-
nej  spotkania  zebrani wysłuchali  pod-
sumowania wdrażania planu działań na 
rzecz  zrównoważonej  energii  do 2020 
roku w Bielsku-Białej.

Bielsko-Biała było jednym z pierw-
szych sygnatariuszy Porozumienia Bur-
mistrzów. To oddolna  inicjatywa miast 
i gmin z całej Europy, które dobrowolnie 
zobowiązują się do realizacji celów kli-
matyczno-energetycznych Unii Europej-
skiej na swoim terenie.                          ek

ekologiczna  
osobowość roku

Wojewódzki  Fundusz  Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach podczas uroczystości 
na  Stadionie  Śląskim w Chorzowie 
zorganizowanej  z okazji Dnia Ziemi 
wręczył statuetki w konkursie Ekolo-
giczna osobowość roku.

Za podejmowanie  licznych  ini-
cjatyw proekologicznych oraz prezen-
towanie postawy cechującej się wy-
jątkową odpowiedzialnością za stan 
środowiska naturalnego kapituła do-

ceniła Gabrielę Guściorę-Konieczną 
– nauczycielkę w Zespole Szkół Bu-
dowlanych  im. Generała Stanisława 
Maczka w Bielsku-Białej.                   r

Gabriela Guściora-Konieczna
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Wspólne patrole w miejskich lasach prze-
prowadzili  23  grudnia  leśnicy  z Wydziału Go-
spodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego i policjanci 
z Bielska-Białej. To głównie akcja prewencyjna. 
Chodziło o odstraszenie z lasów potencjalnych 
złodziei choinek i gałązek jodły, czyli tzw. stro-
iszu jodłowego.

 – Patrolujemy las pod kątem pozyskiwania 
stroiszu jodłowego, którego nie wolno zabierać 
z lasu, jest też zakaz pozyskiwania w nielegal-
ny sposób choinek. Choinki są drogie w tym ro-
ku, więc ktoś może się pokusić o próbę zdobycia 
drzewka we własnym zakresie – mówi leśniczy 
Lasu Komunalnego w BB Paweł Staszewski.

Wspólne patrole leśników i policji przecze-
sały głównie mniej dostępne  tereny  lasu miej-
skiego, gdzie  ludzi  i  turystów  jest  jak na  lekar-
stwo. A wiadomo, okazja czyni złodzieja. Pro-

blem w lasach miejskich dotyczy głównie pozy-
skiwania stroiszu jodłowego, który można łatwo 
sprzedać.

 – Pod szczególną uwagę wzięliśmy młod-
niki  z  nasadzeniami  jodłowymi,  które  są  grat-
ką dla nieodpowiedzialnych użytkowników lasu. 
Choinka żywa jest mile widziana, tradycja w na-
rodzie nie ginie, ale na pewno należy tę choin-
kę kupić, a nie wycinać z lasu – dodaje leśniczy.

Kradzież choinki jest wykroczeniem.
 – I trzeba się liczyć z konsekwencjami ta-

kiego czynu – mówi sierżant Paweł Kołodziej-
czyk  z  Komisariatu  II  Policji  w  Bielsku-Białej, 
dzielnicowy w Mikuszowicach Śląskich. – Dziś 
nasza  akcja  ma  charakter  prewencyjny.  Jeśli 
ktoś zobaczy policjantów i leśników w lesie, ra-
czej głupie pomysły nie będą mu przychodziły do 
głowy – dodaje.                                                       ek

6 grudnia w bielskim Ratuszu odbyła się promocja książki 
Małgorzaty Ireny Skórskiej Sentymentalna podróż do młodo-
ści. Znani i lubiani z Bielska-Białej. Książka zawiera szesna-
ście autoryzowanych wywiadów ze znanymi ludźmi ze świata 
kina, teatru, muzyki, kabaretu i polityki. Wszystkich bohaterów, 
którzy przyjęli zaproszenie do rozmowy o przeszłości,  łączy 
jedno – Bielsko-Biała.

Prawdziwym magnesem dla czytelników była możliwość 
spotkania i rozmowy z kilkoma bohaterami książki, którzy zja-
wili się w bielskim Ratuszu, byli to Stanisław Janicki, Iwona Lo-
ranc i Roman Frankl. Spotkanie prowadzili zastępca dyrektora 
Książnicy Beskidzkiej Katarzyna Ruchała i dyrektor tej placów-
ki Bogdan Kocurek. Autorka książki opowiadała, skąd pomysł 
na tę publikację oraz jakim kluczem kierowała się, dobierając 
rozmówców. 

A są nimi pochodzący z Bielska-Białej Barbara Burszty-
nowicz, Lucyna Malec, Renata Przemyk, Urszula Dudziak, Ma-
ria Koterbska i  jej syn Roman Frankl, Zbigniew Preisner, Ta-
mara Kalinowska, Bohdan Smoleń, Henryk Talar, Stanisław Ja-
nicki, Kazimierz Czapla, Grażyna Staniszewska, Iwona Loranc, 
Jerzy Stuhr czy Olga Łasak. 

I choć z Bielska-Białej pochodzi znacznie więcej osób 
znanych i uznanych nie tylko w świecie sztuki, literatury, teatru, 
polityki i sportu, to w mojej książce znajdziecie państwo rozmo-
wy przeze mnie wytypowane i szczególnie mi bliskie – napisała 
we wstępie autorka publikacji. 

Małgorzata Irena Skórska jest bielszczanką, absolwent-
ką filologii polskiej, medioznawczynią, reporterką telewizyjną, 
dziennikarką prasową, autorką licznych artykułów i wywiadów.

Na promocji zjawili się licznie zaproszeni goście, władze 
samorządowe  reprezentowali  zastępca prezydenta Bielska-
-Białej Adam Ruśniak oraz radni Rady Miejskiej – Urszula Sza-
bla, Barbara Waluś i Rafał Ryplewicz. 

Szczególny klimat spotkaniu w Ratuszu nadali muzycy 
Krzysztof Maciejowski i Jan Stachura, którzy urzekli swoim wy-
konaniem znanych utworów muzycznych i z bohaterką książ-
ki Iwoną Loranc jak za dawnych lat rozgrzali zgromadzoną wi-
downię swoim występem.

Wydawcą książki  jest Książnica Beskidzka. Publikacja 
jest wydawnictwem okolicznościowym z okazji 70-lecia połą-
czenia Bielska i Białej. Słowo wprowadzające napisał prezy-
dent miasta Jarosław Klimaszewski. 

Jacek Kachel

sentymentalna podróż  
do bielska-białej

żeby nie kradli choinek i gałązek

o czym szumią drzewa 

Książnica Beskidzka zaprasza do 
udziału w 23. edycji otwartego 
międzynarodowego konkursu z cyklu 
Tworzymy Własne Wydawnictwo. 
Własne książki, których tematem ma 
być ekologia, należy nadsyłać  
do 30 marca 2022 r. 

Rozpoczyna się 23. edycja międzynarodo-
wego konkursu literacko-plastycznego na napi-
sanie książki z cyklu Tworzymy Własne Wydaw-
nictwo, tym razem pod tytułem O czym szumią 
drzewa. Konkurs  tradycyjnie organizują Książ-
nica Beskidzka w Bielsku-Białej we współpra-
cy  z  bibliotekami: Mĕstská  knihovna we Frýd-
ku-Místku (Republika Czeska), Krajská knižnica 
w Žiline (Republika Słowacka). 

Celem konkursu  jest  rozbudzenie  zapału 
do pisania, doskonalenie warsztatu literackiego 
młodych  twórców  i promowanie  ich autorskich 
dzieł, a także kształtowanie szacunku wobec za-
sobów przyrody ożywionej i nieożywionej.

Zadanie  polega  na  samodzielnym  napi-
saniu  książki  (dowolna  forma  literacka),  której 

objętość powinna wynosić od 10 do 30  stron.  
Stwórzcie historie, które pokażą, jak ważna jest 
przyroda w kontekście zmian klimatycznych. Wy-
bór gatunku literackiego zależy od was, waszej 
wyobraźni i tego, co swoją historią chcielibyście 
przekazać – zachęcają organizatorzy.

Książka  może  być  wykonana  dowolną 
techniką i w dowolnym formacie – byle własno-
ręcznie i samodzielnie. Ma zawierać tekst oraz 
ilustracje (wykorzystanie clipartów, zdjęć itp. dys-
kwalifikuje książkę), okładkę, grzbiet i stronę ty-
tułową.

W  konkursie mogą  uczestniczyć  ucznio-
wie lub grupy uczniów (maksymalnie 2 osoby) ze 
wszystkich typów szkół i kół zainteresowań, bi-
bliotek, instytucji kultury oraz młodzież sprawna 
inaczej do lat 20, w trzech kategoriach: dzieci od 
lat 10 do 12, dzieci od lat 13 do 16, kategoria spe-
cjalna. Prace konkursowe wraz ze zgłoszeniem 
należy dostarczyć osobiście bądź pocztą do 30 
marca na adres: Książnica Beskidzka, Dział Ani-
macji, Promocji  i Marketingu, ul.  Juliusza Sło-
wackiego 17a, 43-300 Bielsko-Biała, z dopiskiem 
Konkurs z cyklu Tworzymy Własne Wydaw-
nictwo.  Informacje:  www.ksiaznica.bielsko.pl, 
 nr  tel. 33 8228222 w. 222, e-mail: kruchala@
ksiaznica.bielsko.pl.                                             JacK 
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piece do wymiany  
w 260 budynkach 

Miasto Bielsko-Biała otrzymało dofinansowanie 
na projekt Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa 
stałe w Bielsku-Białej – etap I ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego 2014-2020, poddziałanie 
4.6.1 Czyste powietrze. Całkowita kwota dofinansowa-
nia projektu to ok. 3,1 mln zł.

 – Realizacja projektu odbywa się w formule gran-
towej  i  dotyczy wymiany  indywidualnych  źródeł  cie-
pła opalanych paliwem stałym na nowe źródła ciepła 
Budynki objęte projektem charakteryzują się minimal-
nym standardem efektywności energetycznej. Łącznie 

w ramach projektu zostaną wymienione źródła ciepła 
opalane paliwem stałym w 260  jednorodzinnych bu-
dynkach mieszkalnych położonych na terenie Bielska 
– Białej – informuje naczelnik Wydziału Funduszy Eu-
ropejskich Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Robert 
Gołuch.

Wymienione źródła ciepła opalane paliwem sta-
łym w 260 jednorodzinnych budynkach zastąpione zo-
staną:

 – 199 indywidualnymi źródłami ciepła opalany-
mi gazem,

 – 57 pompami ciepła,
 – 4 elektrycznymi źródłami ciepła.
Projektu ma na celu poprawę jakości powietrza, 

w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 w Biel-
sku-Białej.

Cele szczegółowe programu to:
 – wymiana przestarzałych indywidualnych źródeł 

ciepła na źródła mniej emisyjne w 260 budynkach na 
terenie miasta,

 – wzrost zadowolenia mieszkańców miasta za 
sprawą uruchomienia  instrumentu wsparcia  finanso-
wego,

 – realizacja polityki regionalnej województwa ślą-
skiego (tzw. Uchwały antysmogowej),

 – poprawa jakości życia bielszczan.
Wysokość grantu dla grantobiorcy na realizację 

inwestycji nie będzie przekraczać 100 proc. kosztów 
kwalifikowanych netto każdej inwestycji, ale jednocze-
śnie  nie może  przekroczyć maksymalnej wysokości 
grantu tj. 11.000,00 zł, za wyjątkiem pompy ciepła, dla 
której maksymalna wysokość grantu to 22.000,00 zł.   r

Program  Czyste  Powietrze  jest 
przeznaczony dla właścicieli lub współ-
właścicieli  jednorodzinnych  budynków 
mieszkalnych  lub  wydzielonych  w  bu-
dynkach  jednorodzinnych  lokali miesz-
kalnych z wyodrębnioną księgą wieczy-
stą. W jego ramach można uzyskać do-
finansowanie wymiany starych i nieefek-
tywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na 
nowoczesne źródła  ciepła  spełniające 
najwyższe normy oraz przeprowadze-
nie niezbędnych prac termomoderniza-
cyjnych budynku.

Dotacja może wynosić do 30.000 
zł dla podstawowego poziomu dofinan-
sowania i 37.000 zł dla podwyższonego 
poziomu dofinansowania. Warto skorzy-
stać z bezpłatnej pomocy w przygotowa-
niu wniosku o dofinansowanie.

Gminny  Punkt  Konsultacyjno-In-
formacyjny Programu Czyste Powietrze 
znajduje  się  w  budynku  Urzędu Miej-
skiego przy ul. ks. Stanisława Stojałow-
skiego 32 na III piętrze w pok. 306 i jest 
czynny  we  wtorki  w  godz.  8.00-13.00 
oraz w czwartki w godz. 12.00-17.00, tel. 
33 4971509.

Wniosek,  instrukcja  wypełnia-
nia wniosku,  regulamin programu oraz 
szczegółowe  informacje  dostępne  są 
na stronie internetowej Wojewódzkiego 
Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Go-
spodarki  wodnej w Katowicach: www.
wfosigw.katowice.pl  https://portal.wfo-
sigw.katowice.pl.

Na stronie internetowej – pod ad-
resem https://czystepowietrze.gov.pl/kal-
kulator-dotacji/ można znaleźć również 
prosty kalkulator pozwalający na osza-
cowanie wysokości możliwej do uzyska-
nia dotacji.

W 2014  r.  Instytut Ekonomii Śro-
dowiska oceniał, że docieplenia wyma-

ga ok. 3,5 mln polskich domów. Zakła-
da się, że dzięki Czystemu Powietrzu ta 
liczba zmniejszy się o 3 mln.

Najbardziej  oczywista  korzyść  fi-
nansowa z udziału w Czystym Powie-
trzu  to kwota przyznanej dopłaty – do 
30  tys. zł w przypadku podstawowego 
poziomu dofinansowania lub do 37 tys. 
zł w przypadku poziomu podwyższone-
go. Kwotę tę można przeznaczyć na po-
krycie kosztów prac termomodernizacyj-
nych takich jak:

  – wymiana  kopciucha na  któreś 
z bardziej  ekologicznych źródeł  ciepła 
(m.in. kocioł gazowy, pompa ciepła, ko-
cioł na biomasę);

 – docieplenie przegród budynku, 
wymiana stolarki drzwiowej  i okiennej, 
a także bram garażowych, zakup i mon-
taż mikroinstalacji  fotowoltaicznej albo 
kolektorów słonecznych;

 – zakup  i montaż wentylacji me-
chanicznej z odzyskiem ciepła.

Środki z Czystego Powietrza mogą 
też pokryć wydatki związane z przygoto-
waniem niezbędnej do innych prac doku-
mentacji czy np. koszt wykonania audy-
tu energetycznego budynku.

Ponieważ jednym z głównych ce-
lów programu jest zachęcenie Polaków 
do  wymiany  nieekologicznych  źródeł 
ciepła, najwyższe kwoty dopłat przewi-
dziano dla osób, które pozbędą się sta-
rego pieca. Jeśli interesuje nas jedynie 
docieplenie budynku czy montaż wenty-
lacji, możemy liczyć na niższą kwotę – 
do 10 tys. zł.

Oszczędności na ogrzewaniu
Koszty ogrzewania to jeden z naj-

większych domowych wydatków. Są one 
szczególnie wysokie w  nieocieplonym 
lub słabo ocieplonym budynku – ogrza-

czyste powietrze Wymień piec i przeprowadź termomodernizację swojego domu w ramach dofinansowania 
z programu Czyste Powietrze.

nie  takiego domu wymaga ogromnych 
ilości opału, a utrzymanie komfortowej 
temperatury  jest  trudne, bo większość 
ciepła szybko ucieka na zewnątrz.

Według Eurostatu 4,2 proc. Pola-
ków (ponad 1,6 mln osób) ma problem 
z ogrzaniem domu, według ankiety  fir-
my Resideo ponad połowa z nas zakrę-
ca grzejniki, wychodząc z domu, by ob-
niżyć koszty ogrzewania, a według ba-
dania firmy Kantar w 2019 r. 34 proc. Po-
laków ogrzewających się węglem wyda-
wało na opał ponad 10 proc. domowego 
budżetu.

Tymczasem kompleksowa termo-
modernizacja  pozwala  obniżyć  zapo-
trzebowanie budynku na energię cieplną 
o ok. 30 proc. Okazało się, że:

 – przed termomodernizacją ogrze-
wanie  budynku  kosztowało  5.640  zł 
rocznie, a po ociepleniu budynku  (bez 
wymiany pieca) roczny koszt ogrzewa-
nia spadł o blisko 3.000 zł,

 – ocieplenie wraz z wymianą pie-
ca sprawiło, że koszty ogrzewania spa-
dły o 3.317 zł rocznie. Te liczby mówią 
więcej niż najlepsze reklamy.

Udział w programie Czyste Powie-
trze jest korzystny nie tylko dla portfela, 
ale także dla zdrowia. Ograniczenie pro-

dukcji smogu służy ludziom i przyrodzie. 
W miejscach silnie zanieczyszczonych 
zieleń  szarzeje,  a  rozwój  roślin  ulega 
spowolnieniu.

Warto  wiedzieć,  że  od  początku 
swojego  istnienia program Czyste Po-
wietrze zmieniał się wielokrotnie. Nieraz 
zaskakuje  to osoby chcące skorzystać 
z dofinansowania, które działają w opar-
ciu o nieaktualne informacje z 2018 czy 
2019  r.  Tymczasem  ostatnia  istotna 
zmiana zasad programu miała miejsce 1 
lipca 2021 r., a na horyzoncie już rysują 
się kolejne.

Gmina pomoże wypełnić wniosek
Warto  zainteresować  się  tym  te-

matem, gdyż od 1 września 2017 obo-
wiązuje Uchwała antysmogowa dla wo-
jewództwa śląskiego!

Jeżeli  ogrzewasz  swój  dom  pali-
wami stałymi, jak węgiel, drewno, pellet, 
sprawdź datę produkcji i klasę swojego 
kotła węglowego. Jeśli nie jest to kocioł 
klasy 5 lub Ecodesingn – masz obowią-
zek wymienić go! Dlatego warto na spo-
kojnie sprawę przemyśleć i podjąć odpo-
wiednie kroki.

oprac. JacK
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Aparat typu SPECT CT zainstalowano 
w zakładzie medycyny nuklearnej 
Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpitala 
Miejskiego w Bielsku-Białej. Urządzenie służy 
do precyzyjnego diagnozowania wszystkich, 
dosłownie wszystkich, wewnętrznych 
struktur w organizmie człowieka, pod kątem 
różnych chorób i nieprawidłowości. To drugie 
takie urządzenie w Polsce.

Zakup sprzętu do BCO-SM był możliwy dzięki po-
mocy finansowej Unii Europejskiej – urządzenie kosz-
tuje kilka milionów dolarów.

Szpital pozyskał jeszcze jedno urządzenie wyko-
rzystujące takie samo rozwiązanie technologiczne jak 
aparat  typu SPECT CT, ale wcześniejszej generacji, 
które służyć będzie do wstępnego diagnozowania pa-
cjentów. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawi-
dłowości, dalsza diagnostyka będzie odbywała się przy 
użyciu najnowszego sprzętu.

Urządzenie  bardzo  precyzyjnie  bada  funkcje 
czynnościowe poszczególnych organów i tkanek. Apa-
rat  jest  sprzężony z  tomografem komputerowym, co 
daje możliwość przestrzennego widoku danego organu 
z wyraźnie oznaczonymi, pojedynczymi komórkami ob-
jętymi stanem chorobowym. Taki obraz jest szczegól-
nie cenny podczas badania chorób kości, nerek, mó-
zgu, wątroby, serca, naczyń, tarczycy, przepływu mó-
zgowego, naczyń krwionośnych  itp. Przeskanowanie 
całego ciała trwa tylko 16 minut.

–  Fachowcy  twierdzą wręcz,  że  nie ma  nowo-
czesnej diagnostyki onkologicznej, kardiologicznej czy 
neurologicznej bez diagnostyki radioizotopowej z uży-
ciem SPECT-CT – mówi dyrektor Beskidzkiego Cen-
trum Onkologii-Szpitala Miejskiego  w  Bielsku-Białej 
Lech Wędrychowicz.

Niebawem szpital rozpocznie szkolenia dla zain-
teresowanych tematem lekarzy specjalistów.

Skrót SPECT (ang. single photon emission com-
puted tomography) oznacza tomografię emisyjną poje-
dynczych fotonów. Pod względem diagnostycznym jest 

to aparat dający podobne wyniki do wykorzystywanych 
już wcześniej w wysoce zaawansowanej diagnostyce 
onkologicznej urządzeń typu PET, lecz wykorzystuje on 
inną – szybko się rozwijającą – technologię. Jego sen-
sory wychwytują promieniowanie gamma emitowane 
przez chore komórki. Badanie jest bezinwazyjne, a sam 
aparat nie emituje żadnego promieniowania. To pocho-
dzi wyłącznie od izotopów promieniotwórczych poda-
wanych pacjentom. Izotopy gromadzą się tylko w orga-
nach czy tkankach im przypisanym. Chcąc przykłado-
wo zbadać wątrobę, podajemy izotop, który służy wła-
śnie do diagnozowania wątroby. Przy czym dawka pro-
mieniowania, jaką otrzymuje pacjent, jest bardzo mała.

Aparat jest w fazie rozruchu. Aby mógł pracować 
i diagnozować pacjentów, potrzebna jest jeszcze zgoda 
Polskiej Agencji Atomistyki na wykorzystywanie przez 
BCO-SM izotopów promieniotwórczych. Szpital musi 
też podpisać kontrakt na wykonywanie tego typu dia-
gnostyki z Narodowym Funduszem Zdrowia. Cały czas 
szkoli się też personel medyczny, który obsługiwać bę-
dzie tę aparaturę.                                                       oprac. r 

badanie trwa tylko 16 minut

Centrum  zdrowia  psychicznego 
powstanie przy ul. Zygmunta Krasińskie-
go 28 w Bielsku-Białej. Miasto Bielsko-
-Biała użyczyło budynek po byłej siedzi-
bie Beskidzkiej Izby Lekarskiej bielskie-
mu Starostwu Powiatowemu.

 – Przed nami remont i adaptacja 
obiektu pod nową działalność. Szacuje-
my te prace na ponad 2 mln zł. Doce-
lowo myślimy o trzecim takim centrum, 
które chcemy zlokalizować w Czechowi-
cach-Dziedzicach – mówi starosta biel-
ski Andrzej Płonka.

Beskidzkie Centrum Psychiatrii  – 
Olszówka, którego organem prowadzą-
cym  jest powiat bielski, od 1 września 
2018 roku realizuje w ramach Centrum 
Zdrowia Psychicznego pilotażowy pro-

gram polegający na tworzeniu centrów 
zdrowia psychicznego. Przy ul. Zygmun-
ta Krasińskiego będą mieściły się: po-
radnia  zdrowia  psychicznego,  oddział 
dzienny,  punkt  konsultacyjny,  działa-
jący 24 godziny na dobę, oraz tzw. ze-
spół środowiskowy. Ten ostatni składa 
się z  lekarza  i pielęgniarki,  jest zespo-

łem wyjazdowym konsultującym pacjen-
ta w jego domu.

Będzie to już drugie takie centrum, 
pierwsze działa w  siedzibie  szpitala  – 
przy ul. Olszówka.

 – Nasz szpital  obsługuje miesz-
kańców  powiatu  i  miasta,  to  oko-
ło  260.000  tysięcy dorosłych. Minister 

zdrowia od dawna sugerował utworze-
nie drugiego centrum, ale nie było łatwo 
znaleźć  odpowiedni  budynek  –  mówi 
starosta bielski.

Plan jest taki, aby centrum zdrowia 
psychicznego przy ul. Zygmunta Krasiń-
skiego zaczęło przyjmować pacjentów 
już w przyszłym roku.                  oprac. ek

mamy kolejne centrum 
zdrowia psychicznego
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Na wyświetlaczach  autobusów wprowa-
dzona  została  dodatkowa  funkcjonalność  – 
oznaczenie piktogramem strzałki  linii kursują-
cych objazdem. Chodzi o wizualne poinformo-
wanie pasażerów o zmianach w rozkładzie jaz-
dy danej linii, w tym w szczególności o zmianie 
trasy przejazdu autobusów oraz godzin odjaz-
dów z poszczególnych przystanków.

Dotychczas trasy linii objazdowych ozna-
czone  były  na wyświetlaczach  zewnętrznych 
w autobusach tzw. negatywami, które prezen-
towały numer linii w kolorze czarnym na tle po-
marańczowego  lub białego kwadratu – w za-
leżności od kolorystyki wyświetlaczy. Kolejnym 
etapem zmian będzie wprowadzenie ww. ele-
mentów  na wyświetlacze  LCD  zamontowane 
w środku pojazdów. Piktogram strzałki  został 

zamieszczony również na tablicach dynamicz-
nej  informacji  pasażerskiej  obok  numeru  linii 
kursującej objazdem.

Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego  
w  Bielsku-BIałej wprowadził nowy wzór forma-
tek  rozkładowych objazdowych, drukowanych 
na papierze w kolorze żółtym. Oprócz podsta-
wowych informacji zamieszczonych na format-
kach  rozkładowych  wkomponowane  zosta-
ły dodatkowe  informacje w postaci komunika-
tu ZMIANA TRASY w kolorze czerwonym oraz 
piktogramu ze strzałką obok numeru linii. Naj-
bardziej istotną zmianą jest jednak oznaczenie 
przystanków objazdowych w trasie przejazdu li-
nii na tzw. koralikach – gdzie dodatkowe przy-
stanki są umieszczone na podkładzie w kolorze 
żółtym.                                                oprac. JacK

uwaga na dodatkowe oznaczenia 
miejskich autobusów

zmiany nazw przystanków 
Wydział  Komunikacji  bielskiego  Urzędu  Miejskiego 

zmienił nazwy części przystanków komunikacyjnych w Biel-
sku-Białej. Celem zmian  jest przede wszystkim ułatwienie 
orientacji w terenie pasażerom nie znającym układu komuni-
kacyjnego miasta.

Zmiany są odzwierciedleniem licznych wniosków zgło-
szonych przez pasażerów w trakcie przeprowadzanych kon-
sultacji projektu Publiczny transport zbiorowy w Bielsku-Bia-
łej 2020+ oraz propozycji przedstawianych przez rady osiedli 
oraz przedstawicieli obiektów użyteczności publicznej i zakła-
dów pracy. Głównym celem zmian jest przede wszystkim uła-
twienie orientacji w terenie pasażerom nie znającym układu 
komunikacyjnego miasta z uwagi na fakt, że znaczna część 
stosowanego nazewnictwa obecnie odnosi się do nazw nieist-
niejących placówek lub obiektów, które na przestrzeni ostat-
nich lat zmieniły swoją nazwę lub zostały zlikwidowane, np. 
Bestwińska Cegielnia, Bystrzańska Bewelana, Katowicka Po-
lmozbyt, Mikuszowice Stalownik itd.

Wdrożenie  zmian  będzie  wprowadzane  etapami 
w związku z szerokim zakresem prac koniecznych do wyko-
nania, a także przy uwzględnieniu wnioskowanej przez rady 
osiedla oraz pasażerów etapowości – funkcjonowania w eta-
pie przejściowym dwóch nazw przystanków (dotychczasowej 
oraz nowej) dla sukcesywnego przyzwyczajania pasażerów 
do zmian.

Pierwszy etap prac – polegający na zmianie nazewnic-
twa przystanków komunikacyjnych w systemach dynamicz-
nej  informacji  pasażerskiej www./rozklady.bielsko.pl, www.
bielsko.kiedyprzyjedzie.pl/#/, w aplikacjach mobilnych ITS BB 
i kiedyprzyjedzie.pl a także w pojazdach (wyświetlacze ze-
wnętrzne oraz wewnętrzne LCD) – zostanie wprowadzony od 
1 stycznia 2022 r. Następnym krokiem będzie kompleksowa 
wymiana plików zapowiedzi głosowych stosowanych w auto-
busach oraz w tablicach dynamicznej informacji pasażerskiej 
na przystankach autobusowych. Ostatnim etapem prac zapla-
nowanych na wiosnę 2022 r. będzie wymiana naklejek z na-
zwami przystanków zamieszczonych na wiatach przystanko-
wych, a także rozkładów jazdy na przystankach oraz rozkła-
dach tabelarycznych (do wydruku) zamieszczonych na stro-
nie: https://komunikacja.um.bielsko.pl/. Zakończenie wszyst-
kich prac przewidziane jest w I połowie przyszłego roku.

Wykaz przystanków objętych zmianami można znaleźć  
pod adresem www. komunikacja.um.bielsko.pl.    oprac. JacK

doświetlone pasy 
W Bielsku-Białej działa już 111 nowoczesnych 

instalacji doświetlających przejścia dla pieszych. To 
znacząco poprawia widoczność oraz bezpieczeń-
stwo w  ich  rejonie. W 2021  roku Miejski  Zarząd 
Dróg zainstalował systemy doświetlające na kolej-
nych 21 przejściach. 

Instalacja  systemów  doświetlających  przej-
ścia trwa od kilku lat i jest jednym z priorytetowych 
działań w mieście. Drogowcy zapewniają, że za-
kończy się dopiero wtedy, gdy każdy przechodzień 
pokonujący ulicę na pasach będzie dobrze widocz-
ny. Pracy jest więc jeszcze sporo. W 2021 r. słupy 
z energooszczędnymi ledowymi oprawami, czujni-

kami zmierzchowymi oraz niezależnym zasilaniem 
doświetliły następne 21 przejść. Na zrealizowanie 
planu MZD wydał  łącznie 608  tys. zł ze środków 
własnych gminy.                                       oprac. JacK 

wyspa tworzy dwa 
odrębne przejścia

Nowe  przepisy  drogowe  przyznające  m.in. 
pierwszeństwo pieszemu wchodzącemu na pasy 
sprawiły,  że  część  kierowców oraz  pieszych ma 
kłopoty z ich poprawną interpretacją. O ile przejścia 
dla pieszych wyposażone w sygnalizatory świetlne 
określają pierwszeństwo w sposób jednoznaczny, 
o tyle przejścia z pasami ruchu oddzielonymi wy-
sepką lub innym elementem infrastruktury drogowej 
mogą dezorientować. Efektem tego są miejscowe 
zatory, a w konsekwencji zaburzenie ruchu na ca-
łych ciągach ulic.

Często dzieje się tak również w Bielsku-Bia-
łej, np. w rejonie u zbiegu ulic ks. Stanisława Sto-
jałowskiego i Władysława Broniewskiego. Po obu 
stronach ronda usytuowano przejścia dla pieszych 
z azylami  rozdzielającymi  jezdnie w przeciwnych 
kierunkach. Kierowcy nagminnie zatrzymują tu sa-
mochody, ustępując pierwszeństwa pieszym znaj-
dującym się na pasach sąsiedniej jezdni oddzielo-
nej wyspą. Z drugiej strony piesi bez powodu wy-
magają, aby kierowcy przejeżdżający swoją jezd-
nią, zawczasu zatrzymywali się przed pasami, choć 
pieszy jest dopiero na jezdni oddzielonej od niego 
wyspą po lewej stronie. Obydwa zachowania wy-

nikają z niezrozumienia przepisów. Te zaś mówią, 
że jeżeli przejście dla pieszych jest na drodze dwu-
jezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za 
przejście odrębne.

Przepis ten stosuje się do przejścia dla pie-
szych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest roz-
dzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń 
na  jezdni. Pieszy chroniony  jest na przejściu, na 
którym się aktualnie znajduje  lub na które wcho-
dzi. Kierowca zaś zobowiązany jest do ustąpienia 
pierwszeństwa  tylko pieszym zbliżającym się do 
przejścia przez  jednię, do którego się  ten pojazd 
zbliża – czyli znajdują się na chodniku po prawej 
stronie lub wysepce po lewej. Jeśli pieszy jest da-
lej – kierowca może bez przeszkód i zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami przejechać.

Znajomość tej zasady poprawia nie tylko płyn-
ność  ruchu,  ale  także  bezpieczeństwo  użytkow-
ników  dróg.  Piesi  powinni  również  pamiętać,  że 
wchodząc na  takie podwójne przejście  i dociera-
jąc do wysepki, powinni po raz drugi rozejrzeć się 
w obu kierunkach i dopiero wtedy wejść na kolejny 
pas jezdni.

Przypominamy, że dalej zabrania się wcho-
dzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący po-
jazd, w tym również na przejściu dla pieszych. Do 
wzmożonej  ostrożności  zachęcamy  i  kierowców,  
i pieszych.                                                     oprac. JacK 
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Prawie  trzy  lata  temu Europejska Agencja Wy-
konawcza do spraw Edukacji  i Kultury koordynująca 
krajowe agencje Erasmusa+  –  programu powołane-
go przez Komisję Europejską już 15 czerwca 1987 ro-
ku – zaproponowała swoim najambitniejszym europej-
skim  beneficjentom nową formę realizacji projektów – 
tym razem na zagraniczne praktyki zawodowe mieli po-
jechać nie uczniowie, a świeżo upieczeni absolwenci 
szkół średnich, zaś sam staż został wydłużony do przy-
najmniej trzech miesięcy.

Zadanie ambitne,  logistycznie  trudne dla szkol-
nych koordynatorów, trudne także dla samych staży-
stów. Nie dziwota, że pomysł nie uzyskał zbyt entu-
zjastycznych opinii u starych erasmusowiczów, którzy 
podnosili m.in. kwestię kosztów, długiej rozłąki młodych 
ludzi z rodzinami, braku możliwości szybkiej reakcji ze 
strony szkół, których stażyści byli absolwentami.

Młodzież, jak i kadra Zespołu Szkół im Juliana Tu-
wima, jak zwykle nie wystraszyła się nowego europej-
skiego wyzwania i Tuwim, jako jedyna szkoła w Biel-
sku-Białej, ochoczo przystąpił do przygotowań do re-
alizacji programu Erasmus Pro, który obejmował takie 
wielomiesięczne staże zawodowe. Cztery absolwentki 
tuwimowskiego Technikum Obsługi Turystycznej z by-
łej klasy 4et: Julia Zipser, Nikola Sadlik, Patrycja Soj-
ka  i Kinga Wirska 20 września 2021  roku pojechały 

absolwentki na portugalskim stażu
Cztery absolwentki Technikum Obsługi Turystycznej z byłej klasy 4et Zespołu 
Szkół im Juliana Tuwima pojechały na Erasmusa Pro do hotelu Bom Jesus 
w portugalskiej Bradze. Niezwykły staż trwał do 20 grudnia ub.r.

na Erasmusa Pro do hotelu Bom Jesus 
w Bradze (Portugalia) i realizowały swój 
niezwykły staż do 20 grudnia.

 – Większość z nas po maturze nie 
ma pomysłu na siebie, nie wie, od czego 
rozpocząć swój rozwój – mówi Patrycja 
Sojka. – Na szczęście pojawiła się opcja 
dla absolwentów szkół  średnich,  która 
daje wiele możliwości. Tą opcją jest unijny projekt Era-
smus Pro. Pozwala on na naukę i rozwój w wielu dzie-
dzinach. Jest możliwością pierwszego mieszkania sa-
memu. Sprawdza, jak jesteśmy przygotowane do sa-
modzielnego życia i dbania o gospodarstwo domowe. 

 – Okazało się, że wspólne zakupy na tydzień po-
trafią ważyć aż 42 kg! – dodaje Nikola Sadlik. – Kolej-
ną rzeczą, jakiej możemy się nauczyć, jest gospoda-
rowanie pieniędzmi. Dzięki kwocie, którą dostałyśmy, 
uczymy się planować posiłki, robić przemyślane zaku-
py, oszczędzać.

Kinga Wirska zwraca uwagę na  inny korzystny 
aspekt stażu:  – Dzięki temu, że odbywamy staż w lo-
kalnym hotelu, mamy codziennie okazje do nauki języ-
ka portugalskiego. Po dwóch miesiącach dogadujemy 
się bez problemu w najprostszych kwestach. A prze-
cież żadna z nas nie miała dotąd styczności z tym języ-
kiem – opowiada Kinga.

– Stażystki mieszkały w dwupiętrowym aparta-
mencie, na 12. i 13. piętrze jednego z najwyższych bu-
dynków w mieście, posiadającym wspaniały wielki ta-
ras z widokiem na Bragę, trzecie co do wielkości miasto 
portugalskie (prawie 200 tysięcy mieszkańców) – infor-
muje jeden z koordynatorów projektu Jarosław Pniok.

Drugi z koordynatorów z Tuwima, Ryszard Stoec-
ker, dorzuca: – Bielskie hotelarki, odbywając staż Era-
smusa Pro,  zwiedziły  również najciekawsze miejsca 
w Portugalii, m.in. Lizbonę, Porto i wybrzeże Atlantyku. 
Gospodarze umożliwili także czwórce z naszego Ho-
telarza zorganizowanie przez stażystki własnym sump-
tem weekendowego city breaku, wycieczki do Mediola-
nu i Bergamo.

– To wszystko składa się na niesamowitą przygo-
dę. Mamy pomysły, co zrobić z sobą po powrocie do 
Bielska-Białej – podsumowuje Julia Zipser.  

oprac. r

Absolwentki Hotelarza na zakupach w portugalskim domu handlowym 

pewnego razu w bielitz…   
i kultura pamięci 

Dom  Kultury  im.  Wiktorii  Kubisz  zorganizował 
Święto Trzech Kultur – wydarzenie wpisujące się w ju-
bileusz 70-lecia połączenia Bielska i Białej, przypomi-
nające o wielokulturowej historii naszego miasta w cza-
sach przed II wojną światową.

4  grudnia  święto  rozpoczął  wernisaż  wystawy 

Kultura pamięci – śladami żydowskiej społeczności 
przedwojennych miast Bielska i Białej, przygotowanej 
we współpracy z Gminą Wyznaniową Żydowską w Biel-
sku-Białej.  Artystyczną  część wydarzenia  stanowiła 
premiera widowiska muzycznego Pewnego razu w Bie-
litz będącego autorską produkcją Kubiszówki.

Na scenie wystąpili śpiewający instruktorzy: An-
na Majeranowska-Widomska, Joanna Jatkowska i Ju-
lia Przybylska oraz przyjaciele DK: Grażyna Gumińska, 
Krzysztof Dziergas, Mateusz Widomski, Jarek Kuś, Pa-

trycja Wykręt i Damian Wadas oraz młodzież uczestni-
cząca w zajęciach wokalnych i teatralnych Kubiszów-
ki. Przedwojenne piosenki wykonywane w trzech języ-
kach – polskim, niemieckim i jidysz – oraz piosenki au-
torstwa Dariusza Gruszeckiego złożyły się na wzrusza-
jącą opowieść o losach mieszkańców przedwojennego 
Bielska. Podczas widowiska zagrał band pod dyrekcją 
Jarka Grzybowskiego.

Pewnego razu w Bieliz, jak obiecują jego twórcy, 
wróci na scenę Kubiszówki już wiosną.                            r
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ŚPIEWANA GALA IKARÓW 2021
– dokończenie ze str. 1

W gali wzięło udział wielu gości, m.in. mi-
nister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz 
Puda, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny  
i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, posłowie 
Przemysław Drabek i Mirosław Suchoń, prze-
wodniczący Rady Miejskiej Bielska-Białej  Ja-
nusz Okrzesik, wiceprzewodniczący RM Piotr 
Ryszka i przewodnicząca Komisji Edukacji i Kul-
tury RM Małgorzata Zarębska oraz przedstawi-
ciele duchowieństwa – biskup pomocniczy die-
cezji bielsko-żywieckiej Kościoła rzymskokato-
lickiego Piotr Greger i biskup diecezji cieszyń-
skiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego Ad-
rian Korczago.

Wydarzenia 2021
Najważniejszym  wydarzeniem  minione-

go  roku  były Dni  Bielska-Białej  z  obchodami 
70. rocznicy połączenia w jeden organizm obu 
miast. W ciągu 10 dni odbyło się 50 atrakcyj-
nych imprez. Przypomniał je efektowny film.

  –  Program  Dni  Bielska-Białej  powstał 
głównie w oparciu o potencjał kulturalny miasta, 
naszych instytucji i artystów, dzieciaków i mło-
dzieży z domów kultury. To był wielki zbiorowy 
wysiłek, który skończył się efektem WOW!  – 
mówił gospodarz gali w TP, prezydent Bielska-
-Białej  Jarosław Klimaszewski.  – Odkryliśmy 
nowe miejsca, nowe możliwości, pokazaliśmy 
inne wymiary naszego miasta. Wiemy, że to się 
podobało – dodał prezydent, zapewniając, że 
miasto nadal będzie inwestować w kulturę, bo to 
ona buduje naszą tożsamość.  

Filmowo przypomniano także nowe wyda-
rzenie w kulturalnym kalendarzu miasta – UrB-
Ban Fusion. Art. & Fashion Festival, imprezę łą-
czącą modę i sztukę.

 – Wszystkie pomysły, które realizujemy, 
pochodzą od naszych mieszkańców. Wsłuchu-
jemy się w to, co mówią, ale też staramy się być 
odważni.  Naszą  topową  bielską  projektantką 
jest Natasha Pavluchenko i od niej się zaczę-
ło. Ale przecież mamy dużo młodzieży, która 
chce  projektować,  mamy  tradycje  włókienni-
cze – wciąż inspirujące, no i moda to też biznes. 
W tym festiwalu połączyliśmy modę z wieloma 
aspektami sztuki. Zostało to dobrze przyjęte – 
przyznał prezydent J. Klimaszewski.

Rok  2021  był  paradoksalnie  niezwykle 
udany dla obu bielskich teatrów, które uzyska-
ły wiele nagród, m.in. 11 nominacji do Złotych 
Masek – teatralnych nagród województwa ślą-
skiego – i 5 statuetek. Najważniejszą Złotą Ma-
skę 2021 za najlepszy spektakl roku otrzymało 
przedstawienie Teatru Polskiego Zły Leopolda 
Tyrmanda w reżyserii Piotra Ratajczaka, który 
również za to przedstawienie dostał Złotą Ma-
skę. Złotą Maską za drugoplanowe role Mery-
nosa i Kudłatego w tym spektaklu wyróżniono 
Adama Myrczka. Czwarta Złota Maska za ten 
spektakl powędrowała w ręce scenografa Mar-
cina Chlandy. Z kolei za rolę Matki w spektaklu 

Augustus w reżyserii Jacka Popławskiego w Te-
atrze Lalek Banialuka Złotą Maską wyróżniono 
Lucynę Sypniewską.

 – 11 nominacji do Złotych Masek i tylu lau-
reatów w tak trudnym roku to powód do dumy 
– stwierdził J. Klimaszewski. – Od wielu, wielu 
lat pracujemy nad naszą młodzieżą. Mamy naj-
większą liczbę domów kultury w województwie, 
tysiące naszych dzieciaków uczy się tam wrażli-
wości, kształci w różnych dziedzinach artystycz-
nych. W tej chwili przygotowujemy kolejny dom 
kultury przy ul. 11 Listopada i budujemy nowy 
dom kultury w Straconce – chyba jedyny w Pol-
sce budowany od początku. Dzieje się tak, bo 
uważamy, że jest to klucz do rozwoju naszego 
miasta. Potem z latami otrzymujemy uwrażliwio-
ną publiczność, a także wspaniałych artystów – 
dodał prezydent.

Po podsumowaniach przyszedł  czas na 
przedstawienie nominowanych do Ikara 2021. 
Tę część gali wraz z uroczym śpiewającym ter-
cetem w  lśniących  sukniach  poprowadził  na-
czelnik  Wydziału  Kultury  i  Promocji  Urzędu 
Miejskiego Przemysław Smyczek, któremu to-
warzyszyła Ewa Bątkiewicz z tego wydziału. 

Dobrodzieje kultury
Pierwszymi  wyróżnieniami  były  te  za 

wspieranie kultury. Mecenasami kultury w Biel-
sku-Białej w 2021 r. zostały przedsiębiorstwa 
Aqua S.A. oraz PreZero S.A. Aqua była głów-
nym sponsorem Dni Bielska-Białej, 19. Jazzo-
wej Jesieni w Bielsku-Białej im. Tomasza Stań-
ko oraz Świąt na starówce, których gwiazdą był 
Dawid Kwiatkowski. Z kolei Pre Zero włączyło 
się w finansowe przygotowanie UrBBan Fusion. 
Art. & Fashion Festival. Dyplomy, kwiaty i obra-
zy autorstwa Michał Klisia odebrali prezesi obu 
firm – Krzysztof Michalski oraz Renata Samson.

Dyplomy honorowe 
Laureatami  dyplomów  honorowych  Ika-

ra 2021 zostali – obchodzący w ub.r. jubileusz 
60-lecia  Zespół  Taneczny  Stokrotki  (dyplom 
odebrała Alina Jureczko), przewodnicząca Gmi-
ny Wyznaniowej  Żydowskiej  w Bielsku-Białej 
Dorota Wiewióra za działania na rzecz ocalenia 
dziedzictwa kulturowego i materialnego Żydów 
z Bielska-Białej i okolic oraz propagowanie wie-
lokulturowości, a także świętujący w ubiegłym 
roku jubileusz 20-lecia Wydział Humanistyczno-
-Społeczny bielskiej Akademii Techniczno-Hu-
manistycznej (dyplom odebrali rektor prof. ATH 
Jacek Nowakowski i dziekan wydziału prof. Er-
nest Zawada).

W tej kategorii uhonorowano także postać 
niezwykłą,  którą publiczność  imprez  kultural-
nych świetnie kojarzy. To człowiek, który – jak 
stwierdził  Przemysław  Smyczek  –  opanował 
zdolność bilokacji, a nawet trilokacji, ponieważ 
mimo obfitości wydarzeń w jednym czasie, po-
trafi na każdym z nich się pojawić, by uzyskać 
wpisy do swojej kroniki od artystów, bohaterów 

Mateusz Dubiel nagrodzony za szczególne osiągnięcia roku 2021

Na pierwszym planie Zbigniew Micherdziński z Ikarem za wybitną do-
tychczasową działalność i prezydent Jarosław Klimaszewski, z tyłu no-
minowani Jan Picheta i Marek Bernacki oraz Marta Gzowska-Sawicka

Laureat Ikara specjalnego Andrzej Orzechowski

Strażnik Księgi Andrzej Ziomek, z tyłu Anna Guzik
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NA SZCZĘŚCIE, NA ZDROWIE...
– dokończenie ze str. 1

3 stycznia na zachętę organizatorzy Żywieckich Godów 
zorganizowali w Bielsku-Białej konferencję prasową w Ratu-
szu, a kilkudziesięciu barwnych przebierańców – dokazując, 
zaczepiając dziewczęta i składając życzenia przechodniom – 
przemaszerowało przez miasto – z placu świętego Mikołaja, 
przez Rynek, plac Chrobrego, ulicę 11 Listopada do Ratusza. 
Tam życzenia pomyślności w nowym roku odebrał od nich za-
stępca prezydenta miasta Adam Ruśniak.
Na szczęście, na zdrowie, na ten Nowy Rok,
Żebyście byli zdrowi, weseli, jako w niebie anieli cały rok.
Żeby się wam darzyło, kopiło, snopiło
Do stodoły dyszlem obróciło…
Żebyście mieli wszystkiego dości, jak na połaźnicy ości,
Żebyście mieli pełne obory, pełne pudła,
Żeby wam gospodyni u pieca nie schudła…
Żebyście mieli kapustę głowatą, gospodynią brzuchatą,
W każdym kątku po dzieciątku, a na piecu troje
Na to winszowanie moje…
Żebyście jak pączki w maśle się pławili,
Nic się nie wadzili, dobrze jedli, pili,
Stryk żeby fajki nie kurzył, za innymi nie burzył…
Dziewki żeby się wydały, a dużo z chałupy nie zabrały…
Tak to Boże dej!…

Pochodowi  towarzyszyło  trzaskanie  z  batów  i  głośne 
gwizdy.  Bielszczanie  mogli  zobaczyć  postacie  koni,  pan-
ny młodej,  niedźwiedzi,  śmierci,  diabłów,  Żyda,  Cyganów, 
Dziechciorza, czyli postaci z przeszłości, zazwyczaj Węgra 
lub Słowaka handlującego dziechciem, kominiarza czy bardzo 
barwnego sznurkorza. Kolędnikom przygrywali górale.

Taka promocja Żywieckich Godów w Bielsku-Białej od-
była się po raz drugi.

 – I bardzo się z tego cieszę. Bielsko-Biała jest miastem 
leżącym u stóp Beskidów, niemniej nie byłoby go, gdyby nie 
kultura góralska i praca górali, bo przecież wraz z góralami 
przybyły owce, a owce dały wełnę. Dzięki niej nasze miasto 
mogło stać się potęgą wełniarską i na tej potędze zbudować 
swoje bogactwo. Stąd piękna spuścizna, towarzysząca nam 
do dziś – wspaniałe kamienice, tradycje przemysłowe. Życzę 
organizatorom i wykonawcom, żeby mogli te tradycje w pięk-
ny sposób przekazywać, przypominać o naszych korzeniach, 
a przy okazji gratuluję, że jest jeszcze spora grupa amatorów 
tej tradycji – mówił zastępca prezydenta Bielska-Białej Adam 
Ruśniak.

– Żywieckie Gody to wyjątkowe święto kolędowania i ob-
rzędów bożonarodzeniowych, znów możemy je poczuć w na-
szym mieście – wtórował mu dyrektor Regionalnego Ośrodka 
Kultury w Bielsku-Białej Lesław Werpachowski.                                 

ciąg dalszy na str. 16

sprzedaż:
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1899 ze 
zm.)  prezydent  miasta  podaje  do  pu-
blicznej  wiadomości,  że  14  stycznia 
2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Bielsku-Białej oraz na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Biule-
tynie  Informacji Publicznej bip.um.biel-
sko.pl zamieszczone zostały – na okres 
21 dni – wykazy nieruchomości, doty-
czące sprzedaży:
nieruchomości stanowiących wła-
sność Skarbu Państwa:
1. dz. 1342/3 o pow. 75 m2, obręb Komo-
rowice Kr. przy ul. Aleksandra Fredry, 
przeznaczonej do sprzedaży w  formie 
przetargu  ustnego  ograniczonego  do 
podmiotów  prowadzących  działalność 
w zakresie zbiorowego zaopatrywania w 
wodę, eksploatacji obiektów i urządzeń 
wodociągowych oraz kanalizacyjnych,
2. dz. 1423/106 o pow. 59 m2 Kw BB1B/ 
00073380/6 obręb Kamienica przy ul. 
Uroczysko,  przeznaczonej  do  sprze-
daży w formie przetargu ustnego ogra-
niczonego do podmiotów posiadających 
koncesję  na  dystrybucję  energii  elek-
trycznej,  
3. dz. 580/96 o pow. 19 m2 Kw BB1B/00 
052474/9  obręb  Kamienica  przy ul. 
Czapli, zabudowanej budynkiem gara-
żu, przeznaczonej do sprzedaży w dro-
dze przetargu pisemnego nieograniczo-
nego.
lokali mieszkalnych wraz z udziałem 
w gruncie w drodze bezprzetargowej 
na rzecz najemcy:
1. przy ul. Tadeusza Rychlińskiego 26/3,
2. przy ul. Tadeusza Rychlińskiego 20/15,
3. przy ul. Grażyny 7/23,
4. przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/15.

q

dzierżawa
Na podstawie art. 35 ust. 1  i 2 ustawy  
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami  (t.j.  Dz.  U.  2021,  poz. 
1899  ze  zm.)  prezydent Bielska-Białej 
podaje do publicznej wiadomości, że na 
okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej oraz w Biu-
letynie Informacji Publicznej bip.um.biel-
sko.pl 14 stycznia 2022 r. zamieszczony 
został wykaz nieruchomości gminnych, 
przeznaczonych do oddania w dzierża-
wę w drodze bezprzetargowej:
1. dz. 772/12 obręb Lipnik na czas nie-
oznaczony.                                                q 

ratusz ogłasza:i uczestników spotkań. Andrzej Ziomek, bo o nim mowa, po-
dobno nie lubi, gdy nazywa się go kronikarzem, woli określe-
nie Strażnik Księgi. Wręczenie dyplomu i obrazu Ikar nad Ra-
tuszem Andrzejowi Ziomkowi nagrodzono owacjami na sto-
jąco. Ten dziękował wzruszony i wyraził nadzieję, że swoje  
dzieło życia będzie mógł przekazać miastu, żeby było pamiąt-
ką i źródłem informacji dla pokoleń.

 – Po raz pierwszy to pan będzie musiał się wpisać do 
swojej księgi – stwierdził prezydent Klimaszewski. – Tylko ład-
nym charakterem pisma! – zażartował.

Za szczególne osiągnięcia w roku 2021
Nadszedł moment na przedstawienie nominowanych do 

Ikara 2021. Byli to aktor Banialuki Włodzimierz Pohl (za wie-
lowymiarową rolę głównego bohatera w spektaklu Proces wg 
Franza Kafki w reż. Konrada Dworakowskiego) oraz niezwy-
kle zdolny młody pianista, uczeń bielskiego Zespołu Państwo-
wych Szkół Muzycznych Mateusz Dubiel.

Ikara 2021 za szczególne osiągnięcia otrzymał Mateusz 
Dubiel. W ub.r. zdobył I miejsce i cztery dodatkowe nagrody 
na 27. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fry-
deryka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni, I nagrodę 
i Grand Prix oraz nagrodę specjalną Dyrektora Artystyczne-
go Filharmonii Rybnickiej na Ogólnopolskim Forum Młodych 
Instrumentalistów w Rybniku. Był laureatem 12. Międzynaro-
dowego Konkursu Młodych Pianistów Artur Rubinstein on Me-
morandum w Bydgoszczy oraz laureatem programu stypen-
dialnego Młoda Polska. Ponadto zdobył I miejsce na między-
narodowym konkursie pianistycznym Obretello Piano Compe-
tition On-line Edition International w maju 2021 roku.

 – Jestem wielce zaszczycony i przeszczęśliwy. Bardzo 
dziękuję za docenienie mojej pracy. Chcę podziękować dy-
rektor szkoły Barbarze Cybulskiej-Konsek za wielkie wspar-
cie oraz moim nauczycielom prof. Mirosławowi Herbowskiemu  
z Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Annie Skarbowskiej  
w ZPSM. Gdyby nie oni, nie wiem, gdzie bym się teraz znajdo-
wał – powiedział Mateusz Dubiel.

Za wybitną działalność
W kategorii wybitna działalność dotychczasowa znalazło 

się liczne grono nominowanych: malarka Teresa Sztwiertnia, 
kierownik Galerii Sztuki Regionalnego Ośrodka Kultury Zbi-
gniew Micherdziński, aktorka Banialuki Lucyna Sypniewska, 
grafik  i rzeźbiarz Jacek Grabowski, malarz Ernest Zawada, 
dziennikarz i poeta Jan Picheta, literaturoznawca i autor ksią-
żek Marek Bernacki, filozof i animator kultury Jarosław Hess.

Ikara odebrał Zbigniew Micherdziński, niezrównany pro-
pagator tradycji i dziedzictwa kulturowego regionu, wieloletni 
pracownik Regionalnego Ośrodka Kultury i szef Galerii Sztuki 
ROK. Był kuratorem większości wystaw w tej galerii, a zorga-
nizował ich ponad 260. Jest współtwórcą Beskidzkiego Cen-
trum Zabawkarstwa Ludowego, stworzył Beskidzką Szkołę 
Folkloru. Podczas blisko 45 lat pracy w Bielsku-Białej udało 
mus się wypromować wielu artystów ludowych. 

 Ikar Specjalny 2021
Podczas gali w Teatrze Polskim wręczono także trze-

ciego, specjalnego Ikara. Otrzymał go Andrzej Orzechowski 
– scenarzysta i reżyser, laureat filmowych nagród i wyróżnień, 
członek zarządu Sekcji Filmu Animowanego i Sekcji Filmów 
dla Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Filmowców Polskich, 
od 1984 r. związany ze Studiem Filmów Rysunkowych w Biel-
sku-Białej, którego dyrektorem był w latach 2010-2020. 

Spotkanie stało się także okazją do pożegnania Bogda-
na Kocurka, od 1999 roku dyrektora Książnicy Beskidzkiej, 
który z końcem stycznia przechodzi na emeryturę.

 – Zawsze moim marzeniem było stanąć na scenie Te-
atru Polskiego – przyznał Bogdan Kocurek. – Czy ja coś zrobi-
łem nadzwyczajnego? Nie. Starałem się służyć ludziom tego 
miasta i regionu. Zależało mi na tym, żeby Książnica Beskidz-
ka stała się interdyscyplinarnym centrum wiedzy i nauki, miej-
scem spotkań bez podziałów – politycznych i religijnych – do-
dał, a zakończył wezwaniem: Kochajcie się, kochajcie książki, 
przychodźcie do najlepszej biblioteki na południu Polski! 

Agata Wolna
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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

W 2022 roku mieszkańcy Bielska-Białej, którzy 
mają problem z samodzielnym dotarciem do punktu 
szczepień przeciwko Covid-19, mogą skorzystać z bez-
płatnego transportu do punktów zlokalizowanych na te-
renie naszego miasta. 

Transport obejmuje dowiezienie do zaszczepie-
nia, a następnie odwiezienie do miejsca zamieszkania. 

Z transportu mogą skorzystać:
• osoby niepełnosprawne, które posiadają aktual-

ne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacz-
nym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. 
schorzeniami;

• osoby powyżej 70. roku życia, które mają obiek-
tywne  i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym 
zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punk-
tu szczepień. 

Osoba korzystająca z dowozu zobowiązana jest 

Od początku 2022 r. obsługę 500 plus 
zaczął przejmować Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych. Wnioski o świadczenie można 
składać wyłącznie elektronicznie, a pieniądze 
są wypłacane na konto bankowe.

Pracownicy ZUS będą pomagać przy składaniu 
elektronicznych wniosków o świadczenie Rodzina 500 
plus oraz o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO). Warto 
zapoznać się z wprowadzonymi zmianami, aby nie tra-
cić niepotrzebnie czasu i nerwów. Najważniejszą zmia-
ną jest to, że wnioski można składać wyłącznie drogą 
elektroniczną!

 – Chcemy pomóc wszystkim rodzicom i opieku-
nom, którzy potrzebują informacji na temat możliwości 
złożenia wniosków o 500 plus, a także o Rodzinny Ka-
pitał Opiekuńczy. Nasi klienci zawsze mogą zadzwo-
nić na naszą specjalną infolinię 222905500 lub umówić 
się na e-wizytę. W placówkach ZUS wypełnić wniosek 
o świadczenia pomogą również sami pracownicy ZUS 
– mówi prezes ZUS Gertruda Uścińska.  

W  ostatnich  dniach  grudnia  2021  roku  prezes 
ZUS podpisała listy intencyjne o współpracy w tej spra-
wie z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
oraz Pocztą Polską. Chodzi o zapewnienie dogodnej 
możliwości założenia profilu na Platformie Usług Elek-
tronicznych  oraz  złożenia  elektronicznego  wniosku 
o  oba  rodzaje  świadczeń  osobom,  które  potrzebują 
przy tym bezpośredniego wsparcia. Dlatego, przeciw-
działając wykluczeniu cyfrowemu niektórych obywateli, 
ZUS zwiększy dostępność dla swoich klientów o mobil-
ne punkty rozlokowane w placówkach jednostek orga-
nizacyjnych Poczty Polskiej i KRUS. 

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy
Od 1 stycznia br. można składać do ZUS elek-

troniczne wnioski o wypłatę RKO. Nowe świadczenie 
przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzi-
nie, od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia. W ra-
mach RKO rodzice małych dzieci otrzymają maksymal-

nie 12 tys. zł. Świadczenie będzie wypłacane w mie-
sięcznych częściach – po 500 zł przez dwa lata lub po 
1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru 
rodzica. Wsparcie jest niezależne od dochodów rodzi-
ny, a środki nie są opodatkowane.

Wnioski  o  rodzinny  kapitał  opiekuńczy  można 
składać wyłącznie on-line – za pośrednictwem portalu 
Empatia, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej. ZUS 
ma dwa miesiące na rozpatrzenie wniosku od dnia jego 
złożenia wraz z dokumentami. Z kolei wypłata przysłu-
gującego kapitału następuje nie wcześniej niż za mie-
siąc, od którego przysługuje prawo do kapitału.

500 plus
Od stycznia br. ZUS zaczął przejmować obsługę 

programu Rodzina 500 plus. Sprawy dotyczące świad-
czeń przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. nadal będą 
realizowane przez samorządy, które będą kontynuowa-
ły wypłatę już przyznanych świadczeń do końca ma-
ja 2022 r. Natomiast od 1 stycznia ZUS będzie wypła-
cał nowe, przyznane przez siebie świadczenia. W lu-
tym zacznie też przyjmować wnioski na kolejny okres 
świadczeniowy,  który  rozpocznie  się  od  1  czerwca 
2022 r. i potrwa do 31 maja 2023 r. 

ZUS przygotował specjalny kreator wniosków na 
PUE ZUS dla rodzin wnioskujących o świadczenie 500 
plus. Dotyczy to wniosków o 500 plus dla tych rodzi-
ców, którzy nie otrzymują 500 plus z gminy. Chodzi 
o osoby, którym dopiero urodziło się dziecko lub którzy 
wrócili z zagranicy spoza Unii Europejskiej.  

Wnioski o przyznanie świadczenia 500 plus od 
1 stycznia można przesyłać  tylko drogą elektronicz-
ną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, 
bankowość  elektroniczną  i  portal  Empatia.  Środki 
z programu będą wypłacane tylko bezgotówkowo na 
numer konta bankowego wskazany przez wnioskodaw-
cę. Gdy na PUE ZUS pojawi się ważna informacja doty-
cząca 500 plus, rodzice otrzymają powiadomienie ma-
ilowe lub SMS-owe.

oprac. JacK 

dowóz do punku szczepień przeciw covid-19 

do złożenia na stosownym oświadczeniu podpisu po-
twierdzającego spełnienie jednego z ww. kryteriów. 

Chęć skorzystania z transportu można zgłosić za 
pośrednictwem  specjalnego  numeru  telefonicznego:  
786862780.                                                                             q

500 Plus Przejmuje zus
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20 grudnia w bielskim Ratuszu 
przedstawiciele hiszpańskiej 
akademii Cultural y Deportivo 
Leonesa i właściciele 
Towarzystwa Sportowego 
Podbeskidzie podpisali list 
intencyjny dotyczący utworzenia 
w Bielsku-Białej akademii 
piłkarskiej.

Cultural  y Deportivo Leonesa  re-
prezentował  dyrektor  generalny  Feli-
pe Llamazares Díez oraz współpracu-
jący z hiszpańskim klubem Andrzej Ja-
neczko,  zaś  bielski  klub  –  prezydent 
Bielska-Białej  Jarosław  Klimaszewski 
oraz współwłaściciel TS Podbeskidzie 
Edward Łukosz. Na skromnej uroczysto-
ści obecni byli również prezes Podbeski-
dzia Bogdan Kłys, zastępca prezyden-
ta miasta Piotr Kucia oraz liczne grono 
dziennikarzy. 

Celem porozumienia ma być utwo-
rzenie w Bielsku-Białej piłkarskiej aka-
demii na wzór słynnej katarskiej Aspire 
Academy, która jest głównym właścicie-
lem hiszpańskiego klubu.

 – Bardzo się cieszę, że po rozmo-
wach, które  trwały od sierpnia, doszli-
śmy do porozumienia. Dla kibiców, do 
których  się  zaliczam,  klub  TS Podbe-
skidzie jest dobrem tego miasta; chce-
my, żeby się rozwijał. Chcemy także, że-

by rozwijał się sport wśród dzieci i mło-
dzieży,  bo  dzięki  temu  w  przyszłości 
będziemy mieli profesjonalnych zawod-
ników szkolonych we własnej akademii 
na  najwyższym  poziomie.  To  gotowe 
rozwiązania, sprawdzone  już gdzie  in-
dziej, chcemy z nich skorzystać. Uwa-
żam, że jest to szansa i dla klubu, i dla 
miasta – mówił prezydent Jarosław Kli-
maszewski.

Także Edward Łukosz, prezes fir-
my  Polskie  Mięso  i  Wędliny  Łukosz 
zwracał uwagę na pozytywne aspekty 
spotkania:

 – Od pierwszego dnia, kiedy przy-
szedłem do klubu, było dla mnie oczywi-
ste, że klub musi się profesjonalizować. 
Nieodłącznie było to związane z tema-
tem akademii. Dziś, dzięki zaangażowa-
niu prezydenta Klimaszewskiego i wice-
prezydenta Kuci oraz naszych hiszpań-
skich partnerów udało się osiągnąć po-
rozumienie. Aspire  to  jedna z najwięk-
szych  i  najlepszych  akademii  sporto-
wych na świecie; cieszę się, że dziś pod-
pisany zostanie list intencyjny i w przy-
szłości będziemy mogli szkolić na licen-
cji  tak znakomitej akademii. Gwarantu-
je  to bardzo dobrą przyszłość młodym 
sportowcom, ale jest też dużą wartością 
dla miasta i klubu TS Podbeskidzie. 

Więcej o samej akademii opowie-
dział  dyrektor  generalny  CD  Leonesa 
Felipe Llamazares Diez:

hiszpańska akademia piłki w bielsku-białej 

 – Jesteśmy tutaj dzięki wieloletnim 
doświadczeniom biznesowym z Edwar-
dem Łukoszem. Zawsze mówił o swoim 
marzeniu, jakim jest stworzenie w Biel-
sku-Białej  akademii  na  najwyższym 
poziomie.  Akademia  Aspire  to  rządo-
wa akademia Kataru, która rozpoczęła 
działalność,  koncentrując  się  na  spor-
towcach katarskich, ale obecnie działa 
już na całym świecie. Aspire skupia się 
nie tylko na sporcie, ale również na roz-
woju zawodnika jako człowieka. Pierw-
szym  krokiem w  budowaniu  akademii 
jest szkolenie trenerów oraz stworzenie 
odpowiedniej metodologii pracy – dziś 
pod względem szkolenia młodzieży aka-
demia Leonesy jest jedną z najlepszych 

w Hiszpanii, a drużyny młodzieżowe ry-
walizują z akademiami Realu czy Atleti-
co Madryt – podkreślał Felipe Llamaza-
res Diez.

Podpisanie  listu  intencyjnego zo-
stało  przez  wszystkich  przyjęte  z  na-
dzieją,  że  profesjonalne  szkolenie  za-
owocuje dobrze przygotowanymi wycho-
wankami, którzy będą mogli zasilić klub 
z Bielska-Białej.  Już dzisiaj wspomina 
się  o  budowie  zaplecza  treningowego 
dla piłkarzy TS Podbeskidzie i członków 
akademii  piłkarskiej. Gość  z Hiszpanii 
wyraził  również nadzieję,  że nawiąza-
ne przy tej okazji kontakty przełożą się 
również na współpracę w  innych dzie-
dzinach życia.                                   JacK 

ligowym okiem 

Tauron 1. Liga – mężczyźni 
5 stycznia, Mickiewicz Kluczbork – BBTS Bielsko-Bia-
ła 3:2 (22:25, 25:14, 25:14, 21:25, 15:13)
8 stycznia, BBTS Bielsko-Biała – SMS PZPS Spała 
3:0 (25:13, 25:15, 25:19)
tabela: 
1. BBTS Bielsko-Biała (42 pkt.)
2. MKS Będzin (35 pkt.)
3. BKS Visła Proline Bydgoszcz (33 pkt.)

Tauron Liga – kobiety 
9 stycznia, Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz – BKS 
BOSTIK Bielsko-Biała 1:3 (25:23, 24:26, 23:25, 24:26)
tabela:

1.Developres BELLA DOLINA Rzeszów (35 pkt.)
2.Grupa Azoty Chemik Police (35 pkt.)
3.IŁ Capital Legionovia Legionowo (27.pkt.)
----
7. BKS BOSTIK Bielsko-Biała (17 pkt.)

Futsal Ekstraklasa 
tabela: 
1. Rekord Bielsko-Biała (40 pkt.)
2. Piast Gliwice (36 pkt.)
3. KS Constract Lubawa (35 pkt.)

Fortuna 1 Liga 
4 grudnia, Podbeskidzie Bielsko-Biała – GKS Katowi-
ce 1:2 (1:2)
tabela: 
1. Miedź Legnica (44 pkt.)

2. Widzew Łódź (39 pkt.)
3.. Korona Kielce (35 pkt.)
4. Podbeskidzie Bielsko-Biała (32 pkt.)

2. Liga Mężczyzn PZKosz
2 stycznia, Basket Hills Bielsko-Biała – TS Wisła Kra-
ków 104:60 (49:37)
8 stycznia, AZS Częstochowa – Basket Hills Bielsko-
-Biała 73:90 (37:49) 
tabela:
1. BS Polonia Bytom (32 pkt.)
2. KKS Ragor Tarnowskie Góry (31 pkt.)
3. Basket Hills Bielsko-Biała (31 pkt.)

Felipe Llamazares Díez, Jarosław Klimaszewski i Edward Łukosz
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NA SZCZĘŚCIE, NA ZDROWIE...
– dokończenie ze str. 1 i 12 

Żywieckie Gody zaczęły się w sylwestro-
wą noc w Żywcu.

 – O 23.00 w sylwestra przekazałem klu-
cze do bram miasta żywieckim Jukacom, czyli 
kolędnikom z Zabłocia. To oni właśnie obronili 
mieszkańców Żywca przed Szwedami – stanę-
li na moście i batami pędzili Szwedów tak, że ci 
nie wiedzieli, gdzie się zatrzymać – przypomniał 
burmistrz Żywca Antoni Szlagor.

  – Wspólnie  z  Regionalnym Ośrodkiem 
Kultury w Bielsku-Białej oraz Gminnym Ośrod-
kiem Kultury w Milówce staramy się każdego 
roku przygotować dla państwa program, który 
pokazuje  tradycje górali żywieckich, śląskich, 
piękne polskie  tradycje  –  zapewniał  podczas 
konferencji prasowej dyrektor Miejskiego Cen-
trum Kultury w Żywcu Marek Regel.

Większość imprez składających się na bo-
gaty program  trwającego cały miesiąc kolęd-
niczego święta będzie się odbywała w Żywcu 
oraz w Milówce. 

Dla bielszczan szczególnie ważne jest to, 
że  tegoroczny  finał Żywieckich Godów zapla-
nowano w Bielsku-Białej – 30 stycznia o godz. 
17.00 w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz odbę-
dzie się koncert laureatów przeglądu.

Żywieckie Gody są swego rodzaju podsu-
mowaniem autentycznego obrzędu kolędowa-
nia na Żywiecczyźnie. W tym sezonie do miesz-
kańców swoich miejscowości wyszło 25 grup 
przebierańców, niektóre liczyły po 50 osób, nie-
które 20 czy 15. Wiodącymi gminami w kolędni-
czej tradycji są Radziechowy Wieprz, Węgier-
ska Górka, Milówka i Rajcza.

  –  Młodzież,  kończąc  Żywieckie  Gody 
w styczniu, już myśli o tym, jak przygotować się 
na kolejne kolędowanie. Serce rośnie, bo potra-
fią pokazać swoją tożsamość, korzenie, potra-
fią bardzo dokładnie odegrać swoją postać, bo 
to ma wielkie znaczenie – mówił dyrektor Gmin-

nego Ośrodka Kultury w Milówce Andrzej Ma-
ciejowski. – A tradycja wśród nas jest silniejsza 
niż wszystko. W tym roku przyszło nam kolędo-
wać w bardzo wymagającej pogodzie, dlatego 
żeby przyjechać dziś do Bielska-Białej i godnie 
się prezentować, dzień wcześniej musieliśmy 
zreperować wiele strojów zniszczonych przez 
deszcz – dodał z dumą dyrektor.

Potwierdził również, że w prezentowanych 
przez kolędników obrzędach nie ma żadnej re-
żyserii, tylko spontaniczność. 

Wszystko,  co się dzieje podczas obrzę-
dów, ma znaczenie. Najważniejsze postacie to 
konie – symbol siły  i energii. W pewnym mo-
mencie zwierzęta padają na ziemię, co ozna-
cza, w okresie przełomu roku i przesilenia sło-
necznego, umieranie Ziemi. Konie też umierają 
i dopiero poprzez różne zabiegi Cyganów i zie-
larek ożywają i przywracają do życia przyrodę, 
sprawiają, że w najbliższym roku będzie dobrze 
rodziła. Z pogańskich czasów i obrzędu Zadu-
szek pochodzi robienie przez grupy kolędnicze 
wielkiego hałasu przy użyciu dzwonków, gwizd-
ków, trzaskania z batów. Mają one wypłoszyć 
dusze nawiedzające domostwa. Temu same-
mu celowi służą maski. Natomiast turlające się 
niedźwiedzie pobudzają Ziemię do życia, żeby 
lepiej rodziła. W całej obrzędowości znaczenie 
mają też życzenia przekazywane przez kolęd-
ników, żeby w nowym roku nam się szczęściło, 
żeby było dobrze, zdrowo w gospodarstwie i że-
by plony były lepsze.

W Żywieckich Godach 2022 zaprezentuje 
się 18 grup kolędniczych, czyli około 700 prze-
bierańców.  Zwyczaj  Dziadów  Noworocznych 
został wpisany na krajową listę niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego, prowadzoną przez Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Głów-
nymi organizatorami Żywieckich Godów są biel-
ski Regionalny Ośrodek Kultury, a także centra 
kultury w Żywcu i Milówce.

Emilia Klejmont


