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Nowe przedszkole zostanie
wybudowane w Bielsku-Białej. Mowa o obiekcie
w Hałcnowie, przy ulicach
Janowickiej i Jakuba
Jasińskiego. 4 lutego
w Urzędzie Miejskim odbyło
się podpisanie umowy
z wykonawcą inwestycji –
spółką Wodpol z Żywca.
Oferta przetargowa firmy
opiewała na 21.074.244,47 zł
brutto.
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odkryli
fundamenty
starego
ratusza
w białej?
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zbudują nowe
przedszkole

ranking
perspektyw:
znowu piątka

– Kontrakt z wykonawcą został podpisany. Po wszystkich niełatwych przejściach
z przetargami, wreszcie przystępujemy do
robót. Przedszkole to jest inwestycja oczekiwana przez mieszkańców Hałcnowa, ale też
przez wszystkich bielszczan. Mimo trudnych
czasów będziemy budować. Byłoby cudownie, gdyby od września 2023 roku dzieci mo-

szusowali
z reksiem
w wiśle
– str. 15

14 lutego rozpoczynają się ferie zimowe w województwie śląskim.
Propozycje Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na ferie
można znaleźć na stronie www.bbosir.bielsko.pl.

zima w mieście
na sportowo

– str. 5

gły korzystać z nowego przedszkola – powiedział na temat planowanej inwestycji prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.
W ramach umowy z wykonawcą robót budowlanych powstanie budynek przedszkola i zostanie zagospodarowany teren
wokół niego. Będzie to pierwszy etap więk-

szej inwestycji, która obejmie także przebudowę skrzyżowania ulic Janowickiej i Jakuba Jasińskiego. Wykonawca tych prac zostanie wyłoniony w osobnym przetargu.
Nowe przedszkole będzie mieściło
dziesięć oddziałów, które pomieszczą się na
dwóch kondygnacjach – parterze i piętrze.
W sumie będzie mogło tam uczęszczać 250
dzieci.
Powierzchnia obiektu to 3453,91 m2.
Każdy z oddziałów pomieści salę zabaw, magazyny sprzętu oraz leżaków i pościeli. Łazienki z natryskiem będą wspólne
dla dwóch oddziałów – każdy będzie miał
własne wejście do tych pomieszczeń.
Poza tym, na parterze umiejscowione
zostaną pomieszczenie portiera, dwie szatnie, łazienki ogólnodostępne, świetlica pełniąca również funkcję sali zajęć ruchowych,
sala imprez przedszkolnych, zespół kuchenny i zespół pomieszczeń pralni, pomieszczenia gospodarcze oraz magazynowe – dostępne z wewnątrz, jak i z zewnątrz – oraz
łazienki dostępne z zewnątrz.
Na piętrze zaplanowano pomieszczenia administracyjne i socjalne pracowników
przedszkola oraz kotłownię.
ciąg dalszy na str. 7
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kronika

dupa
dyrektor
sa£ata
książnicy
beskidzkiej na emeryturze

8 stycznia w Książnicy Beskidzkiej pożegnano symbolicznie dyrektora tej instytucji Bogdana Kocurka, który przeszedł
na zasłużoną emeryturę. W imieniu władz miasta za trud i poświęcenie podziękował mu zastępca prezydenta Bielska-Białej Adam Ruśniak oraz radni Urszula Szabla i Piotr Ryszka. Bogdan Kocurek wspominał pierwszy dzień swojej pracy w KB, czyli
1 kwietnia 1999 roku. Podkreślał, że choć był to prima aprilis, to on swoją pracę traktował poważnie. Odchodzący dyrektor odebrał życzenia od
przedstawicieli innych instytucji kultury. Prezentacja multimedialna ożywiła wspomnienia lat spędzonych w książnicy. Na koniec współpracownicy
odśpiewali Bogdanowi Kocurkowi humorystyczną piosenkę ułożoną dla
niego na góralską nutę.
Od teraz obowiązki p.o. dyrektora książnicy pełni wicedyrektor Katarzyna Ruchała.
JacK

bielsko-biała na trzecim
miejscu podium

Trzecie miejsce dla Bielska-Białej w plebiscycie Świeć się z Energą na świetlną stolicę Polski. Głosowanie zakończyło się 25 stycznia,
a świetlną stolicą Polski został zachodniopomorski Trzebiatów. Bielsko-Białą wyprzedził również Ostrów Wielkopolski. Dziękujemy wszystkim za
udział w głosowaniu i głosy oddane na Bielsko-Białą. Wcześniej nasze
miasto wygrało pierwszy, wojewódzki etap plebiscytu, co dało nam możliwość walki o tytuł świetlnej stolicy kraju. W poprzednich latach nasze miasto już trzykrotnie było świetlną stolicą Polski.
Plebiscyt Świeć się z Energą ma wymiar charytatywny. Nagrody
w nim zdobyte są bowiem przekazywane najbardziej potrzebującym. Za
zwycięstwo w pierwszym etapie do Bielska-Białej trafi zestaw 18 urządzeń AGD o wartości 10.000 zł: lampa wirusobójcza UV-C z oferty spółki
Energa Oświetlenie, trzy lodówki, trzy pralki, kuchenka elektryczna, dwie
mikrofalówki, trzy odkurzacze, trzy sokowirówki i dwa miksery.
ek

zaprojektuj
beskidzką ławeczkę

Lokalna Organizacja Turystyczna Beskidy ogłasza konkurs na projekt ławeczki beskidzkiej. 26 takich ławeczek stanie jeszcze w tym roku na
wybranych beskidzkich szlakach po polskiej i słowackiej stronie granicy.
Każdy może mieć wpływ na wygląd ławeczek. LOT zachęca do wymyślenia własnego projektu i wysłania go na konkurs. Wg projektu, który najbardziej przypadnie do gustu jury konkursowemu, zostaną wykonane wszystkie ławeczki, jedynym elementem różnicującym będą rzeźbienia na oparciach, które zawierać będą między innymi nazwę miejsca posadowienia.
Projekty należy przesyłać na adres: biuro@visitbeskidy.pl w nieprzekraczalnym terminie do 22 lutego 2022 r. do godziny 12.00.
Więcej informaci i regulamin konkursu mozna znaleźć na stronie
www.visitbeskidy.pl.
JacK

medale z okazji
jubileuszy małżeńskich

2 i 3 lutego w Urzędzie Stanu Cywilnego małżonkowie, którzy przeżyli
wspólnie 50 lat, otrzymali Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 2 lutego odebrali je: Janina i Andrzej Bielińscy, Halina i Kazimierz Brzozowscy, Barbara i Stanisław Donocikowie, Genowefa i Józef Gackowie, Stanisława i Tadeusz Jagoszowie, Teresa i Kazimierz Jurkowscy, Halina i Olgierd Kłopotowscy, Maria i Franciszek Kopczakowie, Małgorzata i Aleksander Mazurczakowie, Krystyna i Mieczysław Mikołajczykowie, Zyta i Mirosław Paszkowie, Halina i Zbigniew Rabinkowie, Bronisława i Tadeusz Sacharukowie, Irena i Paweł
Stankowie, Jolanta i Edward Stępniowie, Kazimiera i Aleksander Turkowscy,
Halina i Adam Tyrałowie. Janina i Czesław Ucińscy świętowali 60-lecie. 3 lutego w USC gościli: Irena i Jerzy Baliccy, Stanisława i Mieczysław Bułkowie,
Anna i Antoni Byrscy, Krystyna i Jan Chromikowie, Józefa i Mieczysław Demczakowie, Zofia Gibas, Teresa i Tadeusz Gorajowie, Janina i Tadeusz Kamińscy, Teresa i Tadeusz Kozubowie, Maria i Wiesław Kucharscy, Maria i Franciszek Niklowie, Janina i Stanisław Poprawowie, Bogumiła i Jerzy Pyszowie,
Jadwiga i Jerzy Skulimowcy, Genowefa i Fryderyk Stępniewscy, Urszula i Jan
Urbasiowie. Elżbieta i Zbigniew Kępysowie, Halina i Adam Kluzowie, Ludomiła i Andrzej Kniatowie świętowali 60 lat wspólnego życia.
JacK

Genowefa i Fryderyk Stępniewscy z kierownikiem
USC Robertem Kosowskim

Szczepienia
pod Dębowcem
we wtorki
Ważna informacja dla osób, które chcą zaszczepić się przeciwko Covid-19. Zmiany dotyczą punktu szczepień w hali pod Dębowcem przy ul. Karbowej 26 w Bielsku-Białej. Tymczasem
apel o szczepienie się do mieszkańców
województwa śląskiego wystosowali
radni Sejmiku Województwa Śląskiego.
Z uwagi na niskie zainteresowanie,
punkt szczepień pod Dębowcem będzie czynny tylko we wtorki w godzinach
15.00-18.00.
W punkcie w dalszym ciągu będzie
obecny lekarz, dzięki czemu możliwe
będzie szczepienie dzieci.
Oczywiście w Bielsku-Białej nadal
czynny jest punkt szczepień w Centrum
Handlowym Gemini Park przy ul. Leszczyńskiej 20. Punkt szczepień znajduje
się na pierwszym piętrze w lokalu obok
części restauracyjnej, jest czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 10.0019.00, tel. 661050155.
oprac. ek

Straż! straż!
Bielska Straż Miejska ogłosiła nabór do swoich szeregów. Aplikacje składać można do 15 lutego.
Jeżeli szukasz ciekawej pracy, lubisz pracę w bezpośrednim kontakcie
z drugim człowiekiem, lubisz pomagać
innym, możesz zrealizować to wszystko,
pracując w Straży Miejskiej w Bielsku-Białej – czytamy na stronie SM.
Poszukiwani są kandydaci na stanowiska w referatach rejonowych i patrolowo-interwencyjnym. Kandydaci muszą mieć co najmniej średnie wykształcenie, ukończone 21 lat i posiadać nienaganną opinię, a dodatkowym atutem
będzie posiadanie prawa jazdy kat. B.
Praca odbywa się w systemie dwuzmianowym, wymagana jest znajomość topografii Bielska-Białej.
Wśród dodatkowych preferencji są
m.in. ukończony kurs podstawowy dla
strażników miejskich (gminnych), wykształcenie wyższe na kierunku: prawo, administracja, bezpieczeństwo publiczne lub pokrewne, prawo jazdy kat.
B, zezwolenie na kierowanie pojazdem
uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.
Szczegóły związane z naborem:
www.bip.strazmiejska.bielsko.pl/rekrutacja-0.
oprac. JacK
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lecz ludzi dobrej woli jest więcej
30 stycznia trzy sztaby, 500 wolontariuszy i bardzo wielu ludzi dobrej woli uczestniczyło w 30. jubileuszowym graniu Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Bielsku-Białej. Były koncerty, aukcje, muzyczny autobus i – co najważniejsze – spotkania z ludźmi, którzy chcieli
włączyć się w akcję pomocy dla innych.
W tym roku WOŚP grał na rzecz
okulistyki dziecięcej, dla zapewnienia
najwyższych standardów diagnostyki
i leczenia wzroku u dzieci. Temu celowi miał służyć dochód z WOŚP-owych
aukcji, w trakcie których licytowano cenne przedmioty i atrakcje – od zwyczajnych, jak książki czy Kalendarz Beskidzki, przez dzieła sztuki w postaci krzeseł
pomalowanych przez uczniów Zespołu
Szkół Plastycznych, po kolację z prezydentem Bielska-Białej czy ekskluzywny
przejazd śmieciarką po mieście.
Wolontariuszy z puszkami można było spotkać wszędzie, na ulicach,
w sklepach, przed kościołami, a nawet
na szlakach turystycznych. Wśród kwestujących w mieście był prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.
– Cieszy mnie, że jesteśmy tu
wszyscy, z tej i tamtej strony rzeki Białej.
Miasto wspiera orkiestrę każdego roku.
Jest nas 500 wolontariuszy, to prawdziwa armia, która stara się obudzić w ludziach dobro. Czesław Niemen śpiewał:
Dziwny jest ten świat, lecz ludzi dobrej
woli jest więcej, i dlatego każdego roku
do końca świata i jeden dzień dłużej będziemy kwestować dla potrzebujących.
Wszystkim wam bardzo dziękuję, że
w tak trudnych warunkach pogodowych
znaleźliście czas i siły, aby się potrudzić
dla dobrej sprawy. Warto pomagać! –
mówił Jarosław Klimaszewski.
Prezydent i inni wolontariusze odbyli też rundę po mieście w jeżdżącym
dla WOŚP autobusie MZK. W czasie podróży, która odbywała się w czterech turach, w WOŚP-owym autobusie występowała kapela góralska PsioCrew z go-

ścinnym udziałem akordeonisty Tadeusza Olmy oraz zespół The ThreeX. Dla
muzyków było to nie lada wyzwanie, bo
nie dość, że akompaniował im warkot
silnika, to grając, musieli się skupiać na
utrzymaniu równowagi.
– Mieliśmy okazję grać w różnych
bardzo dziwnych miejscach, ale w tak
nietypowym jak autobus jeszcze nie. Filozofia WOŚP-u jest nam bardzo bliska,
więc miło nam, że możemy dorzucić do
tego dzieła naszą cegiełkę – mówił Jacek Obstarczyk z The ThreeX.
Kapela góralska PsioCrew dzielnie radziła sobie na wszystkich zakrętach i rondach, jakie pokonywał autobus,
nawet zaprosiła wszystkich obecnych do
wspólnej zabawy i śpiewu.
Wesoły autobus rozpoczynał jazdę na przystanku Warszawska Dworzec
(w kierunku centrum). Później odwiedził
m.in. osiedla – Kopernika, Wojska Polskiego czy Beskidzkie. Przejazd WOŚP-owym autobusem był bezpłatny, pojechać mógł każdy, kto tylko się wcześniej
zapisał. Podczas każdego z kursów
w autobusie znajdowało się około 60
osób. W programie każdego z kursów
było zwiedzanie zajedni, kawa i ciasto.
MZK wystawił też na aukcję na Allegro na rzecz WOŚP cztery autobusowe tablice kierunkowe, a Stacja Kontroli
Pojazdów prowadziła bezpłatną kontrolę
i ustawienie oświetlenia w samochodzie.
– MZK postanowił się włączyć w finał WOŚP i naturalne było, że miejscem
naszego spotkania z mieszkańcami będzie autobus. Nie ukrywam, że mieliśmy
obawy, jak taki koncert uda się w trakcie normalnej jazdy autobusu. Okazało

Koncert zespołu Psio Crew w specjalnym autobusie MZK

Prezydent Jarosław Klimaszewski kwestował na ulicach Bielska-Białej
się, że świetnie. Dodatkowo pokazujemy pasażerom naszą stację paliw, myjnię i halę obsługi technicznej. To chyba
pierwsza dla mieszkańców Bielska-Białej i okolic okazja, by zobaczyli, jak funkcjonuje nasza firma. Łatwo nie było, ale
jak widać z reakcji, daliśmy radę – mówił na gorąco w autobusie podczas jednego z kursów prezes zarządu MZK Hubert Maślanka.
Warto dodać, że w dniu finału
wszyscy wolontariusze orkiestry jeździli
miejskimi autobusami za darmo.
Najważniejszym wydarzeniem 30
stycznia był jednak koncert na Rynku,
przygotowany przez Stowarzyszenie
Podbeskidzki Przegląd Muzyczny przy
współpracy Bielskiego Centrum Kultury. Granie dla WOŚP rozpoczął zespół
Włóczykije, potem wystąpiły Gif Noise,
Ultramuffina, NOT (Not Ordinary Thing)
i The Djangos. O 20.00 zapalono Świa-

tełko do nieba. Wieczór zakończyła dyskoteka z grupą Sandecki Brothers.
Bardzo dużo działo się też wokół
sceny. Swój sprzęt i różnorodne działania zaprezentowali ratownicy z beskidzkiej grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Swoje stoisko
miała Straż Miejska oraz Towarzystwo
Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia.
Były punkty gastronomiczne z tradycyjną grochówką przygotowaną przez Fundację Militarny Instytut Historyczny.
Strażacy-ochotnicy z jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej z Bielska-Białej oraz z Hecznarowic w ogrzewanych namiotach zorganizowali pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie z psami ratowniczymi, które pracują w hecznarowickiej jednostce.
ciąg dalszy na str. 16

Spotkanie z psem ratowniczym z Hecznarowic
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odkryli
fundamenty
starego ratusza
w białej?
Być wsparciem
dla innych
Skład Powiatowej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych przy Prezydencie
Miasta Bielska-Białej został uzupełniony. 21 stycznia prezydent Jarosław Klimaszewski powołał do prac w radzie Rozettę Michnik oraz Pawła Pajora.
Oboje dołączyli do Powiatowej
Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej
w trakcie kadencji, gdyż w listopadzie

Na placu Wojska Polskiego odkryto pozostałości po dawnych obiektach miejskich. W trakcie prowadzonych robót ziemnych w północno-wschodniej części placu natrafiono na fragmenty murów. Najprawdopodobniej są to podmurówki XVIII-wiecznego ratusza w Białej.
Obiekt ten powstał ok. 1750 roku. Była to pierwsza siedziba władz Białej, która w 1723 roku uzyskała prawa miejskie.
Według przekazów historycznych w rejonie znaleziska znajdowały się – ratusz, waga miejska i karczma. Co udało się wykopać i oznaczyć, dowiemy się wkrótce, gdy wypowiedzą się
2021 roku Adam Fabia i Kazimierz Bieniecki zrezygnowali z udziału w jej pracach. Rada w nowym składzie podczas
swojego pierwszego spotkania wyłoniła
nowe prezydium, w skład którego weszli
przewodnicząca Rozetta Michnik i wiceprzewodniczący Paweł Pajor.
Rozetta Michnik uczestniczyła już
w pracach tej rady, jest członkiem Oddziału Terenowego Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Bielsku-Białej. Jest
również psychologiem klinicznym, pedagogiem specjalnym, dyrektorem Środowiskowego Domu Samopomocy Cen-

Rozetta Michnik, Tedeusz Gierycz, Paweł Pajor, Ewa Oczadły, Ewa Swatek

archeolodzy prowadzący nadzór nad modernizacją placu Wojska Polskiego.
Przypomnijmy, że niebawem plac Wojska Polskiego
całkowicie zmieni swoje oblicze. Teren placu będzie bardziej
przyjazny mieszkańcom i turystom. W jego obrębie pojawią się
więc ogródki gastronomiczne, trakt spacerowy, ławeczki oraz
fontanna i elektroniczny fortepian. Wszystkiego dopełni płożąca się zieleń wkomponowana w elementy małej architektury
oraz dwa rzędy drzew zasadzonych po wschodniej i zachodniej stronie placu.
JacK

trum, diagnostą i terapeutą, specjalistą
pracy z rodziną dziecka niepełnosprawnego i nauczycielem akademickim w zakresie oligofrenopedagogiki i psychologii, trenerem. Pracuje również jako psycholog w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Paweł Pajor jest socjologiem, od
blisko 30 lat związany jest z sektorem
organizacji pozarządowych i samorządem terytorialnym. Był radnym Rady
Miejskiej Bielska-Białej IV kadencji w latach 2002–2006, wiceprzewodniczącym
RM w latach 2002-2004. Pełni funkcję
prezesa zarządu działającego od 25 lat
w Bielsku-Białej Stowarzyszenia Lipnik.
Prywatnie ojciec Filipa, który zmaga się
z zanikiem mięśni typu Duchenne’a.
Nowi członkowie rady podkreślają,
że swoje doświadczenie i wiedzę pragną
wykorzystać m.in. w celu dalszej likwidacji barier architektonicznych, poprawy
komunikacji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
dla właściwego wykorzystania ich potencjału dla dobra miasta. Stawiają sobie również za zadanie zaprojektowanie
nowego modelu miejskiego wsparcia dla
tej grupy społecznej.
JacK

konsultacje
społeczne
Do 18 lutego br. potrwają konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia
Miejskiego Programu na rzecz Osób
Starszych do 2030 roku. Konsultacje
obejmują obszar Bielska-Białej. Do
udziału w nich uprawnieni są mieszkańcy miasta oraz organizacje pozarządowe zajmujące się działalnością na
rzecz osób starszych.
Konsultacje polegają na kierowaniu przez uprawnione podmioty opinii
oraz uwag w formie elektronicznej. Te
można zgłaszać poprzez formularz interaktywny zamieszczony na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce Konsultacje społeczne, a także
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: seniorzy@um.bielsko-biala.pl.
Informacje i wyjaśnienia można uzyskać podczas dyżuru 17 lutego
br. w godzinach od 16.00 do 18.00 pod
numerem telefonu 33 4971492. Udziela
ich Wydział Polityki Społecznej Urzędu
Miejskiego w Bielsku-Białej.
r
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Przepuszczalna
kostka
i podwieszane
chodniki
W prowadzonych obecnie inwestycjach drogowych Miejski Zarząd Dróg
w Bielsku-Białej po raz pierwszy zastosuje przepuszczalną kostkę brukową
oraz tzw. podwieszane chodniki.
Rozwój miasta to za każdym razem ingerencja w naturalną przyrodę,
dlatego samorządy starają się maksymalnie zapobiegać wycinkom drzew
i betonowaniu miejsc, które dotąd stanowiły przyrodniczy rezerwuar. Również Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej sięga po nowoczesne rozwiązania
sprzyjające zachowaniu istniejącej zieleni.
Dobrym przykładem jest rozbudowa ulic Pocztowej i Startowej, gdzie
dla zachowania cennego przyrodniczo
drzewostanu powstanie chodnik rampowy (tzw. podwieszany). Ponieważ w bliskim sąsiedztwie krawędzi jezdni rosną
cenne drzewa, w tym objęty ochroną
pomnik przyrody, MZD zaproponował
ochronę jego systemu korzeniowego
poprzez budowę chodnika, którego płyty są podwieszone ponad powierzchnią
gruntu. Konstrukcja chodnika rampowego odciąża narażone na zgniecenie korzenie, a to pozwala drzewu funkcjonować w sposób taki sam, jak przed inwestycją.
Kolejną innowacyjną technologią
zastosowaną podczas inwestycji jest
użycie przepuszczalnej kostki brukowej,
która – spełniając podstawową funkcję
utwardzenia chodnika – jednocześnie
zachowuje się jak gąbka przepuszczająca wodę w głąb gruntu. Porowata masa, z której jest wykonana, pozwala swobodnie przepływać wodzie opadowej
i nawadniać system korzeniowy sąsiednich drzew. Kostka zostanie wykorzystana do budowy opasek zabezpieczających wokół większych drzew w sąsiedztwie przebudowywanej ulicy.
W kolejnych planowanych inwestycjach bielski MZD zamierza zastosować
również inne proekologiczne rozwiązania – m.in. przepuszczalne nawierzchnie
elementów chodnika i ścieżek rowerowych. Zurbanizowane tereny nie muszą
być betonową pustynią, a opady deszczu nie powinny bezużytecznie spływać do kanalizacji deszczowej. Powinny bowiem służyć przyrodzie, czyli nam
wszystkim.
oprac. JacK

ranking perspektyw:
znowu Piątka!
Znamy najlepsze licea ogólnokształcące i technika w Polsce. Szkoły
z Bielska-Białej znalazły się w czołówce województwa i kraju w rankingu
Perspektywy 2022. Bielskie V Liceum Ogólnokształcące zajęło pierwsze
miejsce w województwie śląskim i 14. w kraju.
Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2022 został
przygotowany przez pismo edukacyjne Perspektywy już po
raz dwudziesty czwarty. Jego zwycięzcy to: XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie (najlepsze liceum) oraz Technikum Nowoczesnych Technologii im.
Jana Pawła II w Kleszczowie (najlepsze technikum). V Liceum
Ogólnokształcące z Bielska-Białej potwierdziło swoją pozycję,
zdobywając pierwsze miejsce w województwie śląskim i 14.
w kraju. Natomiast wśród techników ósme miejsce w województwie i 60. w kraju zdobyło Technikum nr 4 Zespołu Szkół
Ekonomicznych im. M. Kaleckiego w Bielsku-Białej.
– Od wielu lat powtarzamy, że Ranking Liceów i Techników Perspektyw to profesjonalnie uporządkowana informacja
– mówi prezes Perspektywy Press, twórca polskich rankingów edukacyjnych Waldemar Siwiński. – Robimy go przede
wszystkim z myślą o uczniach ostatnich klas szkół podstawowych, którzy za kilka miesięcy będą musieli ostatecznie zdecydować, które liceum czy technikum wybiorą. Warto dokonywać takich wyborów na podstawie sprawdzonych, obiektywnych informacji. W Rankingu Liceów i Techników korzystamy wyłącznie z zewnętrznych źródeł danych, które pochodzą
z okręgowych komisji egzaminacyjnych, komitetów głównych
olimpiad i Systemu Informacji Oświatowej (SIO) – dodaje W.
Siwiński.
W najnowszym rankingu Perspektyw analizowano wyniki 1.256 liceów ogólnokształcących spośród 2.270 działających w kraju i 1.165 techników spośród 1.863, które spełniły kryterium wejścia do rankingu. Naukowe jury ogłosiło listę
1.000 najlepszych liceów i 500 najlepszych techników.
Zgodnie z postanowieniem kapituły rankingu, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów.
Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Natomiast technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach,
wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury
z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.
Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł
zewnętrznych wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur
z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych
oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. W zestawieniach
zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.
Oto wyniki z uwzględnieniem szkół w Bielsku-Białej.
W pierwszej 200 klasyfikacji krajowej znalazły się licea:
14. miejsce – V LO
87. miejsce – I LO im. Mikołaja Kopernika
89. miejsce – LO Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego
130. miejsce – III LO im. Stefana Żeromskiego

182. miejsce – LO Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Fr.
Lechner.
Bielskie licea w klasyfikacji województwa śląskiego:
1. miejsce – V LO
7. miejsce – I LO im. Mikołaja Kopernika
8. miejsce – LO Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego
13. miejsce – III LO im. Stefana Żeromskiego
20. miejsce – LO Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Fr.
Lechner
48. miejsce – Dwujęzyczne LO im. Władysława Kopalińskiego
49. miejsce – VIII LO im. Hanny Chrzanowskiej
52. miejsce – LO Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja
75. miejsce – Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych (ZSP)
76. miejsce – IV LO im. KEN
93. miejsce – Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st.
98. miejsce – II LO im. Adama Asnyka.
Bielskie technika w klasyfikacji krajowej:
60. miejsce – Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kaleckiego
78. miejsce – Technikum nr 11 w Zespole Szkół im. J. Tuwima
96. miejsce – Technikum nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej.
Klasyfikacja wojewódzka techników:
8. miejsce – Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomicznych
im. M. Kaleckiego
10. miejsce – Technikum nr 11 w Zespole Szkół im. J. Tuwima
13. miejsce – Technikum nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej
39. miejsce – Technikum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych
41. miejsce – Technikum Ośrodka Edukacji Sokrates
58. miejsce – Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. St. Staszica
65. miejsce – Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych
im. gen. St. Maczka
68. miejsce – Technikum TEB Edukacja
71. miejsce – Technikum nr 8 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych
73 – Technikum im. gen. St. Sosabowskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego
80. miejsce – Technikum nr 7 w Zespole Szkół Technicznych
i Handlowych im. F. Kępki.
oprac. JacK
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Przystanek Boboli Szpital Wojewódzki

Na ul. Górskiej trwa budowa peronów przystankowych

Pięć przystanków z nowymi wiatami
Pod koniec grudnia 2021 r. Wydział Komunikacji
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej zamontował w mießcie pięć nowych wiat przystankowych. Nowe wiaty
stanęły na przystankach:
– Boboli Szpital Wojewódzki kier. ul. Długa (44),
– Bystrzańska Urząd Skarbowy kier. centrum (51),
– Wapienica Dzwonkowa kierunek centrum (81),
– Grunwaldzka Szpital Miejski kier. Hulanka (113),
– Hałcnów Kościół kier. Pisarzowice (355).
Na przystankach Boboli Szpital Wojewódzki, Wapienica Dzwonkowa oraz Hałcnów Kościół zostały posadowione standardowe szerokie wiaty trzymodułowe,
a na przystanku Bystrzańska Urząd Skarbowy z uwagi
na znacznie większe potoki pasażerskie wybudowano
wiatę czteromodułową.
Natomiast na przystanku Grunwaldzka Szpital
Miejski w związku z ograniczymi możliwościami terenowymi (prywatna działka za wiatą oraz słup energetyczny zlokalizowany na środku chodnika) została zamontowana wiata trzymodułowa z cofniętymi ścianami
bocznymi. Zamontowanie tego typu wiaty ma na celu
umożliwienie swobodnego przemieszczania się w ob-

rębie chodnika, w tym w szczególności ze względu
na konieczność zapewnienia przejazdu osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich oraz osobom
z małymi dziećmi w wózkach. Koszt produkcji, dostawy
i montażu wiaty w wersji fit wraz z niezbędnymi uzgodnieniami branżowymi wyniósł 13.488,43 zł brutto.
Na przystankach Boboli Szpital Wojewódzki oraz
Grunwaldzka Szpital Miejski do tej pory umiejscowione były kilkunastoletnie wiaty stanowiące własność
prywatną Fundacji Rozwoju Miasta Bielska-Białej, które w związku z bardzo złym stanem technicznym – na
podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej – zostały zdemontowane początkiem października. Na przystanku
Wapienica Dzwonkowa przeprowadzone zostaną prace związane z utwardzeniem terenu pod wiatą przystankową, które na chwilę obecną – z uwagi na zamrożony grunt – nie mogły zostać wykonane.
Nowe konstrukcje w kolorze grafitowym wyposażone są w siedziska o długości 2/3 lub 3/4 długości
wiaty, dzięki czemu jeden moduł wiaty przystankowej –
pozbawiony siedziska – jest przeznaczony dla osób po-

ruszających się na wózku inwalidzkim lub osób podróżujących z dziećmi w wózkach, umożliwia też swobodne odczytanie rozkładów jazdy i informacji pasażerskiej
zamontowanej w gablocie rozkładowej.
Całkowity koszt zamówienia wraz z usługą dostawy i montażu wyniósł 75.704,82 zł brutto, co daje średni koszt 1 wiaty na poziomie 15.140,96 zł brutto.
W najbliższym czasie wiaty przystankowe zostaną jeszcze doposażone w naklejki z numerem i nazwą
przystanku oraz z numerami obsługiwanych linii komunikacyjnych, dzięki czemu pasażerowie będą w stanie
znacznie szybciej odszukać informację o rzeczywistym
czasie przyjazdu autobusów w systemach dynamicznej
informacji pasażerskiej (aplikacji ITSBB, na stronach
http://bielsko.kiedyprzyjedzie.pl/# /oraz https://rozklady.
bielsko.pl/).
Trwa budowa nowych peronów przystankowych
na ul. Górskiej. Z tego powodu przystanek Górska Bulwary Młodości (85) kierunek Straconka został przeniesiony o ok. 60 metrów w kierunku ul. Sąsiedzkiej. Obowiązuje słupek przystankowy.
oprac. JacK

Zmiana organizacji ruchu przy punkcie pobrań przy ul. broniewskiego
Kolejki oczekujących na wymaz
w mobilnym punkcie poboru na parkingu
w rejonie skrzyżowania ulic Władysława
Broniewskiego i PCK powodują w tej części miasta spore utrudnienia i zatory. Dlatego Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
wprowadza tymczasową organizację ruchu w tym rejonie.
W związku z kolejną falą koronawirusa, a co za tym idzie tworzącymi się
zatorami w rejonie skrzyżowania ul. PCK
i ul. Władysława Broniewskiego – spowodowanymi kolejkami do mobilnego punktu
pobrań wymazów – do odwołania obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu.
Uznając priorytet niezakłóconego
kontynuowania ważnych dla nas wszyst-

kich badań, MZD wprowadził na ulicy Juliana Tuwima od wlotu z ul. Żywieckiej
i dalej na ul. Władysława Broniewskiego
do ronda na ul. PCK ruch jednokierunkowy. Dojazd do punktu pobrań wymazów
oraz okolicznej zabudowy odbywa się wyłącznie ul. Juliana Tuwima od strony ul.
Żywieckiej. Wjazd na parking do badań
jest możliwy wlotem południowym, to jest
od strony placu targowego. Wyjazd z parkingu jest umożliwiony dwoma wyjazdami.
Zmiany będą obowiązywać do odwołania. MZD prosi o przestrzeganie nowej organizacji ruchu, zgodnie z tymczasowym oznakowaniem oraz tablicami informacyjnymi.
oprac. JacK
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bezrobocie z lekkim
spadkiem
Według ostatnich danych opublikowanych
przez Główny Urząd Statystyczny stopa bezrobocia w grudniu 2021 roku z odniesieniem do listopada 2021 r. przedstawiała się następująco:
w kraju 5,4 proc (bez zmian), w województwie
śląskim 4,2 proc. (spadek o 0,1 proc.), w Bielsku-Białej 2,2 proc. (spadek o 0,1 proc.) i w powiecie bielskim 3,5 proc. (spadek o 0,2 proc.).
– W grudniu 2021 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej odnotowano spadek w ewidencji liczby bezrobotnych o 285 osób
w stosunku do listopada 2021 r. Zarejestrowano
476 osób, tj. o 65 osób mniej niż w miesiącu poprzednim, z czego 78,8 proc. to bezrobotni powracający do rejestracji po raz kolejny. Wśród

nowo zarejestrowanych 50,2 proc. stanowiły kobiety. 6,0 proc. z ogółu osób zarejestrowanych
w grudniu 2021 r. to osoby, które jeszcze nigdy
nie pracowały. Zarejestrowano również 43 osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada 16 proc. osób – informuje dyrektor PUP w Bielsku-Białej Marek Hetnał.
Zgłoszono 1.009 wolnych miejsc pracy, tj.
o 504 mniej niż w listopadzie. Wśród zgłoszonych miejsc pracy 35 dotyczyło osób niepełnosprawnych. Zgłoszono 966 wolnych miejsc pracy w ramach ofert niesubsydiowanych oraz 43
miejsca pracy subsydiowanej.
– W grudniu do PUP nie wpłynęła żadna informacja dotycząca zamierzonych zwolnień grupowych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w stosunku do osób z naszego terenu
działania – dodaje Marek Hetnał.
JacK

Zgłoś, czym ogrzewasz swój dom
O obowiązku zgłoszenia, czym ogrzewamy nasz dom, przypomina Wydział Ochrony
Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Deklaracje do Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków właściciele domów oraz
zarządcy budynków lub lokali muszą złożyć do
30 czerwca br. Niedopełnienie tego obowiązku
grozi grzywną nawet do 500 zł.
W przypadku mieszkania w bloku to zarządca zgłosi wspólne źródło ciepła. Natomiast
jeżeli w lokalu jest ono indywidualne – takie jak
np. kominek, bojler elektryczny lub koza – wówczas deklarację właściciel musi złożyć samodzielnie.
Kto musi złożyć deklarację CEEB?
Regulacje dotyczące CEEB są zawarte
w rozdziale 5a ustawy z 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów
oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2021 r., poz. 554). Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na każdym właścicielu
lub zarządcy budynku lub lokalu. Wszyscy są
zobowiązani do złożenia deklaracji do CEEB
o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw. Dotyczy to zarówno domów mieszkalnych,
jak i niemieszkalnych oraz budynków, w których
są zainstalowane źródła ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW. Deklaracje muszą złożyć
również właściciele domków letniskowych, jeśli
zainstalowane są w nich źródła ciepła, np. kominki.
Termin na wysłanie deklaracji to 30 czerwca br. w przypadku źródeł ciepła i spalania paliw
zainstalowanych przed 1 lipca 2021 r., a w przypadku uruchomionych po 1 lipca 2021 r. należy
zrobić do 14 dni od jego uruchomienia.
Deklaracje można składać samodzielnie
poprzez stronę Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego https://zone.gunb.gov.pl/. Materiały
informacyjne, deklaracje – formularz A i B, film

instruktażowy wypełniania deklaracji oraz najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami można znaleźć na stronie: www.gunb.gov.pl.
Istnieje możliwość wypełnienia deklaracji
dla budynków mieszkalnych w formie papierowej, która jest do pobrania w budynku Urzędu
Miejskiego w Bielsku-Białej przy placu Ratuszowym 6. Można ją także wydrukować ze strony
internetowej urzędu.
Ważne! Wcześniejsze zielone ankiety, wypełniane w 2020 roku przez właścicieli budynków z terenu Bielska-Białej, były zbierane z inicjatywy Urzędu Miejskiego w celu inwentaryzacji źródeł ogrzewania w mieście oraz przygotowania programów dotacyjnych i nie mogą być
traktowane jako złożenie deklaracji do CEEB.
Celem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – CEEB jest poprawa jakości powietrza poprzez likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB to bardzo ważne
narzędzie wspierające wymianę starych kotłów
grzewczych, to miejsce, gdzie będą dostępne
również informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. System jako centrum wiedzy dla obywatela w znaczący
sposób ułatwi pozyskanie informacji, które są
niezbędne np. przy ubieganiu się o dofinansowanie na wymianę starego kotła.
Dzięki szczegółowym danym o budynkach
będziemy wiedzieć o wiele więcej na temat sytuacji w mieszkalnictwie. CEEB stanowić będzie
również narzędzie dla organów administracji
centralnej i samorządowej do realizacji polityki
niskoemisyjnej. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy
stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku.
oprac. ek

Zastępca prezydenta Bielska-Białej Piotr Kucia i prezes zarządu firmy
Wodpol z Żywca Adam Marszałek
ZBUDUJĄ NOWE PRZEDSZKOLE
– dokończenie ze str. 1
Budynek będzie wyposażony m.in. w instalację fotowoltaiczną, energooszczędny system oświetlenia wykorzystujący m.in. lampy LED i czujniki ruchu oraz system wentylacji z odzyskiem ciepła.
W projekcie przedszkola zaplanowano przystosowanie budynku do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na
dolnej kondygnacji nie będzie żadnych schodów oraz progów, a nawierzchnia w korytarzach i łazienkach będzie antypoślizgowa.
W bezpośrednim sąsiedztwie szatni zostanie zamontowana
winda ułatwiająca komunikację między piętram, która będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych – udźwiękowiona i wyposażona w przyciski w alfabecie Braille'a.
Łazienki dla niepełnosprawnych będą miały odpowiednie wymiary oraz pochwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń sanitarnych, dodatkowo regulowane lustra oraz baterie z wysięgnikiem.
Drzwi wejściowe do toalet dla osób niepełnosprawnych oraz
do windy będą miały szerokość 110 cm.
W toaletach dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano system wzywania pomocy.
W ramach umowy wykonawca zagospodaruje również teren
wokół przedszkola. Wybuduje chodniki z kostki betonowej bezfazowej, ciągi jezdne i parkingi (powstanie 41 miejsc parkingowych,
w tym dwa dla osób niepełnosprawnych), dwa place zabaw z bezpieczną nawierzchnią z piasku (będą wyposażone stosownie do
przedziału wiekowego), elementy małej architektury oraz infrastrukturę techniczną.
Na terenie wokół przedszkola zostaną posadzone drzewa różnych gatunków, także w bezpośrednim sąsiedztwie placów zabaw,
co zapewni dzieciom cień latem.
Jak widać na wizualizacjach, budynek przedszkola będzie bardzo estetyczny – prosty, nowoczesny, z przeszkleniami i elewacją
w stonowanych kolorach, otoczony zielenią.
ek
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o mistrzu teddy’m w książnicy
O słynnym więźniu KL Auschwitz z numerem 77 Tadeuszu Pietrzykowskim, bokserze, który w obozie koncentracyjnym stoczył wiele walk, napisała książkę jego córka Eleonora Pietrzykowska. Korzystając z odnalezionych notatek ojca, stworzyła przejmującą opowieść
o polskim bokserze, który przez wiele lat pracował jako nauczyciel
w Bielsku-Białej.
Promocja książki Eleonory Pietrzykowskiej pt. Mistrz. Tadeusz
Teddy Pietrzykowski odbyła się 27 stycznia w Książnicy Beskidzkiej.
Spotkanie poprowadził Bogdan Dubiel, były uczeń Tadeusza Pietrzykowskiego. Autorka opowiedziała o życiu swego ojca – tym obozowym i poobozowym. Bohater książki, Tadeusz Pietrzykowski, rozpoczął karierę bokserską jako młody chłopiec, pod okiem słynnego Feliksa Stamma. Został wicemistrzem Polski i mistrzem Warszawy. Po
wybuchu II wojny światowej trafił do Auschwitz. Był jednym z pierwszych więźniów – miał numer 77. W obozie stoczył szereg walk – tę
pierwszą, wygraną, z kapo Walterem Dunningiem, przedwojennym
mistrzem Niemiec w wadze średniej. W kolejnych latach staczał walki
w następnych obozach, po Auschwitz-Birkenau trafił do Neuengamme i Bergen-Belsen. W tych miejscach pełnych rozpaczy, codziennych dramatów i niewyobrażalnych okrucieństw Tadeusz Pietrzykowski swoją postawą dawał innym więźniom nadzieję.
Pomimo bolesnych doświadczeń, Pietrzykowski pozostał człowiekiem pogodnym, otwartym. Po wojnie skończył studia w Akademii
Wychowania Fizycznego w Warszawie. Przez wiele lat pracował jako
nauczyciel w naszym mieście.
Historia Tadeusza Pietrzykowskiego przeniesiona została na duży ekran – w sierpniu 2021 roku do kin trafił film Mistrz, w rolę boksera
wcielił się Piotr Głowacki.
oprac. JacK

strażackie statystyki
W 2021 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej w Bielsku-Białej i powiecie bielskim brały udział
w 4.789 interwencjach, to o 567 więcej zdarzeń niż
w 2020 roku. Strażacy w 2021 roku gasili prawie taką
samą liczbę pożarów co w 2020 r. – 700 w 2021 r. i 697
w 2020 r. – ale liczba wyjazdów do miejscowych zagrożeń zwiększyła się o blisko 500 (3.598). Odnotowano
także 491 fałszywe alarmy.
W zdarzeniach śmierć poniosły 52 osoby, a 341
zostało poszkodowanych. W pożarach zginęły 3 osoby,
a 20 zostało rannych. Spośród pożarów 303 były to pożary w budynkach mieszkalnych. Najczęstszymi przyczynami ich powstawania była nieostrożność, nieprawidłowe użytkowanie urządzeń grzewczych lub brak
drożności przewodów kominowych.

Wizualizacja przyszłego Centrum Bajki i Animacji

Rusza budowa Centrum Bajki i Animacji
Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej rozpoczyna budowę Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji. Umowa na
wykonanie inwestycji została podpisana pod
koniec stycznia. Otwarcie obiektu planowane
jest w przyszłym roku.
Drugi etap budowy Interaktywnego
Centrum Bajki i Animacji w Bielsku-Białej
znalazł się w gronie dwudziestu zwycięskich
projektów dofinansowanych z Funduszy Norweskich. Jak podaje Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, łącznie złożono
224 wniosków. Ich sumaryczna wartość wyniosła ponad 2,88 mld zł.
26 stycznia Studio Filmów Rysunkowych podpisało umowę z generalnym wykonawcą, którym jest wyłoniona w drodze przetargu, lokalna firma Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. Na mocy tej umowy do sierpnia 2023 roku powstanie Interaktywne Centrum Bajki i Animacji.
– Historia dzieje się na naszych oczach
i jesteśmy jej kreatorami – podkreśla p.o. dyrektora Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej Maciej Chmiel.

Rok 2021 był kontynuacją działań, związanych ze
zwalczaniem zagrożenia koronawirusem. Od początku
pandemii Państwowa Straż Pożarna oraz ochotnicze
straże pożarne wspierają w tym zakresie inne służby
i instytucje. Strażacy z województwa śląskiego pomagali przy tworzeniu przyszpitalnych polowych izb przyjęć. Ponadto strażacy, którzy posiadają kwalifikacje ratownika medycznego, byli delegowani do szpitala tymczasowego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, gdzie pomagali personelowi medycznemu.
W ramach Narodowego Programu Szczepień
strażacy pomagali również dotrzeć do punktów szczepień osobom, które nie mogły tam dotrzeć we własnym
zakresie. Narodowy Program Szczepień został poszerzony także o inicjatywę #SzczepimySię z OSP.
W marcu rozpoczął się program szczepień wśród

Założeniem Interaktywnego Centrum
Bajki i Animacji jest połączenie różnych form
rozrywki i edukacji, umożliwiających dzieciom i ich rodzicom naukę poprzez zabawę
z wykorzystaniem nowoczesnych technik
multimedialnych. Projekt stworzony zostanie w oparciu o dorobek bielskiego Studia Filmów Rysunkowych, w którym powstały m.in.
animowane seriale z Bolkiem i Lolkiem, Reksiem czy Smokiem Wawelskim i Bartolinim
Bartłomiejem.
Interaktywne Centrum Bajki i Animacji
ma nie tylko stworzyć atrakcyjną przestrzeń
dla mieszkańców i turystów, ale także doprowadzić do ożywienia miasta i regionu. Dużą
zaletą projektu jest fakt, że w przyszłości może zostać rozbudowany i uzupełniony o kolejne moduły. Będzie to największa tego typu inwestycja w Polsce, a nawet w tej części Europy.
Projekt finansowany jest z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, środków Ministerstwa Kultury oraz środków miasta Bielska-Białej.
oprac. ek

służb mundurowych w ramach Narodowego Programu
Szczepień dla służb mundurowych, do którego przystąpili również funkcjonariusze PSP i druhowie z jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej województwa śląskiego.
W celu utrzymania gotowości operacyjnej w powiecie cyklicznie realizowano ćwiczenia. W czerwcu
zorganizowano wojewódzkie ćwiczenia doskonaląco-szkoleniowe dla Kompanii Gaśniczej OSP nr 2 Śląskiej
Brygady Odwodowej na terenie kompleksu leśnego
Nadleśnictwa Bielsko w rejonie ulicy Fałata w Bystrej.
– Rok 2021 to również zmiany w przyjmowaniu
zgłoszeń na numer alarmowy. Od września 2021 roku mieszkańcy powiatu bielskiego dzwoniąc na numer
998, łączą się bezpośrednio z operatorem numeru alarmowego 112 – przypomina rzecznik prasowy komendanta miejskiego PSP mł. bryg. Patrycja Pokrzywa.
oprac. JacK
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W bezpłatnym stażu unijnym w ramach
programu Erasmus+ wzięli udział uczniowie
Bielskiej Szkoły Przemysłowej. Grupa szesnastu uczniów zakończyła niedawno staż w ojczyźnie tańca flamenco, Andaluzji, w najnowocześniejszej i największej prywatnej szkole mody Sevilla de Moda. Pozostały doświadczenia,
wspomnienia i piękne suknie flamenco.
W trakcie pobytu w andaluzyjskiej szkole uczniowie – kreatorzy mody z wydziału tekstylno-artystycznego Bielskiej Szkoły Przemysłowej projektowali, szyli i prezentowali wykonane przez siebie suknie flamenco. Ich wiedza
i umiejętności skonfrontowane zostały z oczekiwaniami, jakie postawili przed nimi hiszpańscy
nauczyciele mody, jednocześnie wzbogacając
młodych bielszczan o nowe doświadczenia. Finałowa prezentacja odbyła się w najsłynniejszym miejscu Sevilli – na Placu Hiszpańskim.
Podczas sesji fotograficznej stażyści przygotowali prezentacje zatytułowane: Błyszcząca
Hiszpanka, Hiszpańska Dama, Vidua Rica oraz
Hiszpański Gambit.
Zdjęcia zostały zgłoszone do Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Power Foto
pod hasłem Mój Power – mój zawód. Za pomo-

cą jednego zdjęcia przedstaw swój zawód. Bielska Szkoła Przemysłowa zdobyła w konkursie
drugą nagrodę i jako laureat otrzymała vouchery pieniężne na zakup sprzętu elektronicznego
i dyplom. Autorzy zdjęć i osoby występujące na
zdjęciach otrzymały pakiet nagród rzeczowych
i dyplomy.
Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas wydarzenia Poland Skills 2021. W uroczystości uczestniczył minister edukacji Przemysław Czernek oraz wiceminister edukacji Marzena Machałek, która wręczyła nagrodę koordynatorce projektu – Iwonie Łogusz.
Pobyt naszych uczniów w Sevilli połączony był z bogatym programem kulturowym.
Uczniowie zwiedzili Sevillę, Gibraltar, podziwiali Ocean Atlantycki i piękno Andaluzji – regionu gorącego słońca, flamenco, korridy i fiesty.
Wszyscy uczestnicy wrócili zachwyceni i pełni
energii do nowych wyzwań modowych i edukacyjnych.
Modowe poczynania bielszczan w Andaluzji można obejrzeć na Facebooku założonym przez uczniów https://www.facebook.
com/Flamenco-dress-Szko%C5%82a-Mody-100212535782238.
oprac. ek

Kapela Beskidek z Domu Kultury Włókniarzy zajęła 3. miejsce
w kategorii zespoły folklorystyczne w prestiżowym 28. Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie.
Pracująca pod kierunkiem Ilony Stolarek kapela uczestniczyła w festiwalu po raz pierwszy. 13 stycznia brała udział w przesłuchaniach finałowych, a 16 stycznia wystąpiła na koncercie galowym
w Będzin Arenie. Nagrodę dla Beskidka w wysokości 500 zł ufundowała Noel Joy Foundation z USA.
Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. księdza Kazimierza Szwarlika ma opinię największego festiwalu kolęd w Europie. Jego historia zaczęła się w najstarszym kościele w Będzinie
–świątyni Świętej Trójcy na wzgórzu zamkowym. Już do pierwszej
edycji zgłosiło się 116 uczestników, co było ogromnym wyzwaniem
logistycznym, w ostatnich latach ich liczba waha się między 1.500
a 1.800. Łącznie we wszystkich edycjach udział wzięło 30 tysięcy
uczestników. Od 3. edycji festiwal stał się ogólnopolski, a od 19. edycji – międzynarodowy.
Będziński festiwal to wielka promocja dla młodych talentów.
Przedsięwzięcie popularyzuje i promuje polskie tradycje regionalne
i folklorystyczne. Obecność na nim polonijnych zespołów ze wschodu
to wspaniała okazja do przypominania o polskich korzeniach mieszkańców byłych republik radzieckich i podsycanie ducha polskości.
Festiwal ma przebieg dwuetapowy – każdego roku w grudniu
w niemal 40 miastach w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Litwie odbywają się eliminacje gromadzące ok. 1. 600 solistów i grup. Formuła
festiwalu jest otwarta – do eliminacji zaproszeni są wszyscy, którzy
ukończyli 6 lat.
oprac. mt

Taki film musi być
kręcony w ładnych
miejscach
W Bielsku-Białej zakończyły się
zdjęcia do filmu Uwierz w Mikołaja. Ekipa filmowa gościła w mieście ponad tydzień. Zdjęcia kręcone były na Rynku i dochodzących do niego uliczkach,
dworcu kolejowym Bielsko-Biała Główna, wcześniej miejscem akcji była Milówka i Goczałkowice-Zdrój, teraz Warszawa. Na ekrany kin świąteczna opowieść
trafi późną jesienią.
Obraz pt. Uwierz w Mikołaja reżyseruje Anna Wieczur, scenariusz napi-

fot. Piotr Wyparło, materiały organizatora

Uczniowie z Bielska-Białej
w Andaluzji

Beskidek wyśpiewał nagrodę

sała – na podstawie powieści Magdaleny Witkiewicz – Ilona Łepkowska.
Ostatni dzień zdjęć w Bielsku-Białej, 24 stycznia, był okazją do spotkania
w jednej z kawiarni przy Rynku z autorką
scenariusza i autorką książki. Obie artystki były pod wrażeniem miasta i ludzi
tu mieszkających.
Filmowcom w Bielsku-Białej dopisało wszystko, a zwłaszcza pogoda.
Ostatniego dnia kręcony był jarmark
świąteczny na Rynku oraz dwie sceny
filmu, podczas których poznamy jedną
z głównych bohaterek.
Film trafi na ekrany kin późną jesienią, tak żeby wprowadzić widzów
w świąteczny nastrój przed Bożym Narodzeniem.
ek
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przybij piątkę dla ekologii w bielsku-białej
Spotkanie promocyjne 12. edycji kampanii Bielsko-Biała chroni klimat, a tym samym inauguracja konkursu Szanuj energię, chroń klimat –
Przybij piątkę odbyło się 12 stycznia w formule on-line. Wzięli w nim udział dyrektorzy placówek oświatowych z Bielska-Białej, którzy zgłosili
chęć wzięcia udziału w konkursie. Jego zwieńczeniem będzie organizowany 7 czerwca Beskidzki Festiwal Dobrej Energii Piątka dla ekologii
w Bielsku-Białej.
– W ostatnich latach nasze miasto poniosło bardzo duże nakłady finansowe, aby w sposób twardy walczyć
o ochronę środowiska – mam tu na myśli zarówno flagowy program związany z eliminacją niskiej emisji – pieniądze na wymianę kotłów węglowych, ale
też program Bielsko-Biała łapie deszcz
dotyczący małej retencji. Tych działań
twardych, które niestety nasz samorząd
kosztują miliony, jest sporo, natomiast to
wszystko nie miałoby sensu, gdybyśmy
nie dołożyli do tego elementu edukacyjnego, zwłaszcza najmłodszego pokolenia. Bardzo dziękuję państwu, że tak
licznie zgłaszacie się do naszego konkursu. Cieszę się, że chcecie wśród najmłodszego pokolenia krzewić wartości
ekologiczne – mówił podczas powitania
dyrektorów szkół zastępca prezydenta
miasta Adam Ruśniak.
Od lat bardzo wiele pracy i zaangażowania w proekologiczne działania
edukacyjne wkłada Wydział Ochrony
Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Najważniejszym odzwierciedleniem tych działań jest właśnie kampania Bielsko-Biała chroni klimat, a wraz z nią konkurs dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, a także wyjątkowy festiwal. Te proekologiczne działania miasta były wielokrotnie nagradzane
w kraju i za granicą.

– Zależy nam na zmianach działań mieszkańców naszego miasta na
bardziej proekologiczne. Stąd też kampania promocyjno-edukacyjna, którą
organizujemy od 2011 roku, angażująca mieszkańców w strategię klimatyczno-energetyczną miasta. Biorą w niej
udział celebryci, całe rodziny i uczniowie
z różnych grup wiekowych – mówiła naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
i Energii UM Danuta Przybyło.
12. edycja kampanii Bielsko-Biała
chroni klimat nosi nazwę Piątka dla ekologii w Bielsku-Białej i opiera się na pięciu zagadnieniach związanych z ekologią: energia i powietrze, woda, przyroda, odpady i elektromobilność. Konkurs
ekologiczny Szanuj energię, chroń klimat – Przybij piątkę organizowany przez
Wydział Ochrony Środowiska i Energii
UM we współpracy z partnerami merytorycznymi bazuje właśnie na tych tematach. Konkurs rozpoczął się 12 stycznia
i potrwa do 31 maja br. Kategorie wiekowe to przedszkola i temat energia i powietrze, szkoły podstawowe klasy 1-3
i temat woda, szkoły podstawowe klasy
4-6 i temat przyroda, szkoły podstawowe klasy 7-8 i temat odpady oraz szkoły ponadpodstawowe z tematem elektromobilność. Każdy temat obrazuje jedna z bajkowych postaci, jest Czerwony
Kapturek, detektyw Kropelka, ryś Krzyś,
mrówka, Prezerohero i Dżulka.

zwolnieni z teorii:
Młodzi o zdrowiu psychicznym

Ideą konkursu są działania proekologiczne uczestniczących w konkursie placówek oświatowych. Dzieci i młodzież przez pięć miesięcy wykonują różnorodne zadania podyktowane im przez
organizatorów. Do zaliczenia udziału
w konkursie wystarczy wykonanie minimum dwóch zadań, przy czym wykonanie zadania piątego jest obowiązkowe.
Aby towarzyszyć uczestnikom
konkursu w ich działaniach, w internetowych mediach społecznościowych
Urzędu Miejskiego będą publikowane
relacje z nimi związane https://www.facebook.com/MiastoDobrejEnergii oraz
https://www.miastodobrejenergii.pl/. Po
zakończeniu konkursu komisje konkur-

Jak ważne w dzisiejszych czasach jest
zdrowie psychiczne – chcą uświadamiać innych
młodzi ludzie z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej. W tym celu tworzą stronę
internetową i ankietę, a w social mediach będą
publikować informacje związane z samoświadomością zdrowia psychicznego oraz o radzeniu sobie m.in. ze stresem czy samotnością.
Wszystkie te elementy to składowe wymyślonego przez młodzież projektu W porządku! w ramach olimpiady Zwolnieni z teorii.
Jak mówi jedna z autorek inicjatywy,
16-letnia Maja Niemczyk, projekt dotyczy zdrowia psychicznego – jak bardzo zmieniło się pod
wpływem pandemii, co miało wpływ na te zmiany itd.
– Tworzymy stronę internetową ze
skrzynką, do której każdy będzie mógł anonimowo zwrócić się m.in. o pomoc. Sądzimy, że
młodzież nie rozmawia z nikim o swoich proble-

sowe ocenią prace uczestników i wyłonią zwycięzców. Nagrodzone zostaną
trzy miejsca z możliwością przyznania
wyróżnień. Wyniki zostaną ogłoszone
podczas Beskidzkiego Festiwalu Dobrej
Energii.
Przed przystąpieniem do konkursu
placówka oświatowa musi zgłosić chęć
udziału za pomocą elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego na
stronie konkursu www.przybijpiatke.bielsko-biala.pl.
Pytania oraz wątpliwości dotyczące konkursu można kierować do koordynatora konkursu na adres koordynator@
um.bielsko-biala.pl.
Emilia Klejmont

mach. Młode osoby nie potrafią znaleźć wsparcia u osób im najbliższych. Jest to w naszej opinii temat tabu – dodaje.
Kolejnym krokiem będzie publikowanie
w social mediach treści związanych ze zdrowiem psychicznym oraz radzeniem sobie ze
stresem czy samotnością. Te zostały również
poruszone w zamieszczonej w internecie ankiecie o zdrowiu psychicznym, o wypełnienie której proszą autorki projektu. Ankieta składa się
z trzynastu pytań, w części otwartych. Autorkom zależy na każdej osobie.
Celami inicjatywy jest uświadomienie ludziom, jak ważne w dzisiejszych czasach jest
zdrowie psychiczne, o którym często zapominamy, i faktu, że trzeba o nie dbać, a także upowszechnienie możliwości opowiedzenia o swoich problemach. O szczegółach inicjatywy będziemy jeszcze informować.
oprac. ek
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Szpitalna poradnia
hematologiczna
w wojewódzkim
Poradnia Hematologiczna funkcjonująca w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej od 1 stycznia 2022 roku przyjmuje pacjentów w ramach kontraktu
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Do
tej pory pacjenci leczeni byli w Beskidzkim Centrum Onkologii Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II. Placówka dokonała jednak cesji na rzecz szpitala pod
Szyndzielnią.
Poradnia Hematologiczna zajmuje
się m.in. profilaktyką, wczesnym wykrywaniem chorób układu krwiotwórczego,
a także diagnostyką onkologiczną. Poradnia jest czynna w poniedziałki od godziny 8.00 do 18.30, we wtorki od 11.30
do 14.30, w środy od 8.00 do 13.00
i w czwartki od 8.00 do 14.30. Rejestrować telefonicznie można się pod numerem: 33 810 20 33.
W Szpitalu Wojewódzkim działa
Oddział Hematologii, który zajmuje się
diagnostyką, leczeniem schorzeń układu krwiotwórczego, w tym chemioterapią nowotworów krwi i układu limfatycznego. Prowadzona jest także wysokospecjalistyczna diagnostyka, w tym badania genetyczne, molekularne i z wykorzystaniem cytometrii przepływowej,
które odbywają się we współpracy z klinicznym Oddziałem Hematologii i Transplantacji Szpiku w Katowicach.
r

zrobili Krzesła dla orkiestry
26 stycznia w Galerii Sfera w Bielsku-Białej
zaprezentowano krzesła przeznaczone na licytację
dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; odbyło
się również spotkanie z ich twórcami.

przekonali się, jak piękne mogą być przedmioty użytkowe, którym dano nowe życie, a także – by wzięli udział nie tylko w aukcji, ale i zbiórce. Każda złotówka przekazana na rzecz fundacji ma znaczenie – mówiła Dagmara Gąsiorek z Galerii Sfera.
– Bardzo się cieszymy, że dzięki uczniom i nauczycielom
z bielskiego Plastyka już po raz szósty prowadzimy akcję Krzesła dla WOŚP. Te krzesła są pełne dobra, talentu i zaangażowania. Wiem, ile pracy kosztuje przygotowanie takiego krzesła, bo moja córka dwa lata temu też je malowała. Liczymy,
że tak jak w latach poprzednich, tak i teraz będą cieszyć się
zainteresowaniem licytujących – powiedział podczas prezentacji krzeseł dla orkiestry prezes Fundacji Ekologicznej Arka
Wojciech Owczarz.
Licytacja krzeseł odbyła się 30 stycznia, w dniu finału
WOŚP.
Jacek Kachel

Akcję Krzesła dla WOŚP już po raz szósty przygotowały
Galeria Sfera, Zespół Szkół Plastycznych oraz Fundacja Ekologiczna Arka.
Podarowane przez Sferę nieużywane już krzesła zostały
– zgodnie z ideą propagowaną przez ekologów z Arki – poddane upcyklingowi i dzięki wyobraźni oraz zdolnościom młodych
artystów z Plastyka zyskały drugie życie w nowej, kolorowej
wersji. Uczniowie ZSP pod okiem nauczycielek Agaty Ruman
i Klaudii Lato pomalowali 15 krzeseł według własnych projektów. Każde z krzeseł wyróżnia się wyjątkowym zdobnictwem
i unikatową kolorystyką.
Podczas spotkania w Sferze wicedyrektor Zespołu Szkół Plastycznych Agata Ruman przedstawiła
pięć uczennic biorących udział w akcji oraz pomalowane przez nie pięć krzeseł.
– Moje krzesło jest utrzymane w stonowanej kolorystyce, z wykorzystaniem różnych odcieni popielu,
gdyż wydawało się mi to najbardziej właściwe. Krzesło musi być dopasowane do wnętrza, a takie kolory wydają mi się najbardziej uniwersalne. Trudno powiedzieć, ile zajęło mi wykonanie krzesła. Najdłużej
zmagałam się z jego zaprojektowaniem. Ustawienie linii i dobranie kolorów nie było wcale łatwe. To, co powstało, jest chyba czwartą wersją mojego pomysłu –
powiedziała nam jedna z artystek, Estera Zieleźnik
z klasy II b ZSP w Bielsku-Białej.
– Razem z Wielką Orkiestrą po raz kolejny chcemy bić rekordy, licząc na szczodre serca mieszkańców Bielska-Białej. Zapraszamy wszystkich do Galerii
Sfera w ostatni weekend stycznia, by na własne oczy Autorki krzeseł na licytację ze swoimi dziełami

wspieranie
przez przytulanie

jasełka
w albertówce
W Świetlicy Terapeutycznej Albertówka 19 stycznia odbyły się tradycyjne
Jasełka. Wystąpili artyści: podopieczni, wolontariusze i pracownicy Towarzy-

stwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koła
w Bielsku-Białej. Uczestnicy jasełek włożyli dużo pracy i serca w inscenizację.
Magia świateł, nastrojowość kolęd i maestria oprawy muzycznej zachwyciła widownię, która nie szczędziła braw i ciepłych słów dla całego przedsięwzięcia.
oprac. JacK

Z okazji Dnia Doceniania Dom
Żołnierza i Dom Kultury im. Wiktorii
Kubisz zapraszają do udziału w akcji
Wspieranie przez przytulanie. Placówki
zachęcają do przygotowania kartek ze
słowami życzliwości i wsparcia oraz życzeń, które wywołają uśmiech na twarzach osób samotnych. Przygotowane
prace trafią do domów opieki, domów
pomocy społecznej i hospicjów.
Na co dzień często zapominamy o okazywaniu innym życzliwości
i wsparcia. A przecież te drobne gesty
docenienia mogą ocieplić nasze relacje
z otaczającymi nas ludźmi, pomóc im
w rozwiazywaniu codziennych problemów, podnieść ich samoocenę, dodać
otuchy. Szczególnie teraz, w dobie pandemii, dowody życzliwości są potrzebne osobom starszym i samotnym.

Badania dowodzą, że przytulanie,
dotyk – są kluczowe dla zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Pandemia
uniemożliwia nam odwiedzenie hospicjów i domów opieki i bezpośredni kontakt z podopiecznymi tych instytucji. Ale
możemy przecież przytulać innych również dobrymi słowami.
Dlatego Dom Żołnierza i Kubiszówka zapraszają do wspólnej akcji
dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci
i młodzież ze szkół podstawowych i wychowanków domów kultury.
Kartki należy dostarczyć do 28
lutego br. do sekretariatu Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz lub do Domu Żołnierza w Bielsku-Białej. Przed przekazaniem, kartki przejdą 2-dniową kwarantannę.
Dodatkowych informacji udzielają
koordynatorki akcji: Anna Główka, tel.
784468984 – Dom Żołnierza lub Dom
Kultury im. Wiktorii Kubisz – tel. 338125
886.
r
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Związkowiec Roku 2021 Grzegorz Babij

Artur Kasprzykowski i Henryk Juszczyk

Ludzie Solidarności świętowali rocznicę
41. rocznicę strajku generalnego na Podbeskidziu obchodzono uroczyście 3 lutego w Bielskim Centrum Kultury. Były wspomnienia,
medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości, wręczenie dyplomów, odznak, statuetek Zasłużony dla Podbeskidzia oraz przyznanie tytułu
Związkowca Roku.
Strajk, który wybuchł 27 stycznia 1981 roku, ogarnął całe województwo bielskie. Był pierwszym w kraju protestem, który wysuwał także postulaty polityczne – strajkujący wystąpili przeciwko nadużyciom miejscowych władz administracyjnych i partyjnych. Do negocjacji ze związkowcami przysłano rządową komisję.
Strajk zakończył się sukcesem – w wyniku zawartego
6 lutego porozumienia przedstawiciele władz miasta
i województwa pożegnali się ze stanowiskami.
W uroczystości uczestniczył wiceminister rodziny
i polityki społecznej Stanisław Szwed, wywodzący się
z podbeskidzkiej Solidarności. Przypominając tamte
dni w okolicznościowym przemówieniu, przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ Solidarność
Marek Bogusz dziękował osobom strajkującym w 1981
roku za ich ówczesną postawę i podkreślał, jak ważny
i dzisiaj jest dialog i chęć rozmowy pomiędzy różnymi
środowiskami.
Najmilszym dla uczestników obchodów był moment docenienia ich wkładu w zmiany systemowe, jakie dokonały się w Polsce m.in. dzięki działalności ludzi
z Solidarności. Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości otrzymali: Władysława Bobowska, Jerzy Borowski, Stanisław Czernecki, Helena Dobranowicz, Jolanta
Duda, Leszek Frydel, Renata Górnisiewicz, Kazimierz
Grajcarek, Kazimierz Jafernik, Roman Jóźwiak, Henryk Juszczyk, Andrzej Kabat, Anna Kamińska, Mirosław Kierepka, Jarosław Kolmer, Aleksandra Machowiak, Aleksander Marek, Zbigniew Matlakiewicz, Janusz Okrzesik, ks. Józef Oleszko, Barbara Orzeł, Wacław Pierzchalski, Edward Polak, Maria Romankiewicz,
Urszula Rukasz, Mirosław Styczeń, Alina Świeży-Sobel, Maria Szlagura, Marcin Tyrna, Eugeniusz Widyna
i Józef Wodecki. Tytułem Zasłużonego dla Solidarności Podbeskidzia uhonorowani zostali: Ryszard Anus
(pośmiertnie), Mirosław Biernot (pośmiertnie), Jerzy
Binkowski, Krzysztof Chudzik, Janusz Gołdynia, Kazimierz Grajcarek, Henryk Juszczyk, Andrzej Kabat,
Władysław Krzempek, Marian Socha i Marcin Tyrna.

Każda z tych osób zasługuje na szacunek i pamięć. Chcielibyśmy przypomnieć sylwetkę Henryka
Juszczyka – wieloletniego radnego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Bielsku-Białej i zastępcy prezydenta miasta – który otrzymał Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości i tytuł Zasłużonego dla Solidarności
Podbeskidzia.
W 1980 r. Henryk Juszczyk był współorganizatorem Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Bielskiej
Fabryce Maszyn Włókienniczych Befama, od września
1980 r. członkiem prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Solidarności Regionu Podbeskidzie Bielsko-Biała. W styczniu i lutym 1981 r. uczestniczył w strajku generalnym podbeskidzkiej Solidarności, jako członek prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego uczestniczył w rozmowach ze stroną rządową, był sygnatariuszem zawartego 6 lutego
1981 r. porozumienia kończącego strajk. Został wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu Podbeskidzie. Po
wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce, 13 grudnia

1981 r., ukrywał się, 19 stycznia 1982 został zatrzymany i internowany w Jastrzębiu, potem w Łupkowie. Po
powrocie z internowania kolportował podziemny biuletyn Solidarność Podbeskidzia, był inwigilowany i represjonowany. Po 1989 roku zaangażował się w odbudowę samorządu w Bielsku-Białej.
Tytuł Związkowca Roku 2021 Zarząd Regionu
Podbeskidzie NSZZ Solidarność przyznał przewodniczącemu Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia w Czechowicach-Dziedzicach Grzegorzowi Babijowi. W uzasadnieniu czytamy m.in. za aktywny udział w utworzeniu Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia, które doprowadziło do uratowania kopalni i miejsc pracy w 2009 roku, za ponowne
podjęcie trudu ratowania kopalni w 2020 i 2021 roku
poprzez aktywne, zwieńczone sukcesem poszukiwanie
nowego właściciela, za codzienną, żmudną i efektywną
pracę związkową w swym przedsiębiorstwie.
Spotkanie zakończył koncert w wykonaniu artystów polskich scen operetkowych.
JacK

Tablica upamiętniająca
strajk z 1981 roku
znajdująca się na
budynku obecnego
II Urzędu Skarbowego
przy ul. gen.
Maczka 73 – obok
dawnej świetlicy
Zakładów Przemysłu
Włókienniczego
Bewelana, gdzie
podpisano kończące
strajk porozumienie
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Stefania Szypuła
fot. Katarzyna Górna-Oremus

To, co po nas
pozostaje
KIlka miesięcy temu odeszła Stefania Szypuła – postać znana chyba wszystkim mieszkańcom naszego miasta. Każdy, kto się z nią zetknął, odczuwał jej urok i oryginalność. Mieszkała w pięknym, pełnym
artystycznego blasku mieszkaniu przy
ul. Wilsona. Niestety odeszła, nie pozostawiając po sobie spadkobiorców.
Z mocy prawa to, co po niej zostało,
otrzymało miasto Bielsko-Biała.
Pianino, liczne obrazy na ścianach i portrety dzieci przez nią namalowane, zbiór lalek, trochę dokumentów i zdjęcia. Postanowiłem na

Aniołkowe Granie
Wyjątkowy koncert zorganizowany
przez Przedszkole nr 39 w Bielsku-Białej w ramach projektu Aniołkowe Granie
– propagującego ideę rodzicielstwa zastępczego – odbył się w styczniu w sali
Ochotniczej Straży Pożarnej w Komorowicach Śląskich.

podstawie tych rozsypanych elementów
mozaiki stworzyć chociaż szkic jej życia. Jednak sprawa jest niełatwa, trzeba się oprzeć gównie na dokumentach
męża pani Stefanii – Stanisława Szypuły, gdyż odnoszących się do niej samej
dokumentów praktycznie nie ma. Przedstawiam więc to, co udało się do tej pory
ustalić, licząc jak zawsze na pomoc naszych Czytelników. Może w czyimś rodzinnym archiwum znajdzie się coś, co
pomoże w poszukiwaniach?
Co wiemy? Stefania urodziła się 31
stycznia 1925 roku w Łodygowicach, jako córka Stanisława i Rozalii. Mieszkała w domu rodziny Grabysów. Jak wynika
z dokumentów, przez jakiś czas nosiła
nazwisko Bartnicka i była… nieślubnym
dzieckiem. Z niepotwierdzonych źródeł
wynika, że w pewnym momencie przeniosła się wraz z matką do Bielska i tam
zamieszkała. Prawdopodobnie służyły
w jednym z domów niemieckich. Po zakończeniu II wojny światowej uczęszczała do Prywatnej Szkoły Malarstwa, Rzeźby i Grafiki. Siedzibą szkoły był Zamek
Sułkowskich. W 1947 r. szkoła działała
już pod nazwą Państwowe Liceum Technik Plastycznych. Jako dorosła osoba
w 1952 roku Stefania zmieniła nazwisko
z Bartnicka na Grabys. Po ukończeniu
szkoły zaczęła pracę w Studiu Filmów
Rysunkowych w Bielsku-Białej. Otrzymała nawet dyplom za wniosek racjonalizatorski.

Jej przyszły mąż Stanisław urodzony w 1923 roku w Łodygowicach
skończył Szkołę Przemysłową w Bielsku. W czasie wojny do 1941 r. pracował przy budowie dróg w powiecie żywieckim. Następnie został przez Niemców przeniesiony do firmy Farben Industrie w Oświęcimiu, gdzie był zatrudniony do 1945 roku. Pierwszy ślad
obecności Stefanii w jego życiu pojawia się na zdjęciu legitymacyjnym z roku 1950. W dedykacji napisał: Dla upamiętnienia Nocy Sylwestrowej 1950 r.
Kochanej Stefanii.
Z akt Urzędu Stanu Cywilnego
wynika, że ślub wzięli 3 października
1956 r., a świadkami tego wydarzenia
byli Danuta Nikiel i Mieczysław Jeż.

Projekt Aniołkowe Granie propaguje ideę rodzicielstwa zastępczego
wśród dzieci, młodzieży, rodziców i placówek edukacyjnych. W tym roku akcja
zintegrowała do wspólnego działania jedenaście bielskich przedszkoli, a całość
koordynuje dyrektor Przedszkola nr 39
Ewa Łukawska. W ramach projektu odbył się koncert charytatywny. Wydarze-

nie rozpoczął program artystyczny zaprezentowany przez grupę przedszkolaków z trzech bielskich placówek dedykowany dzieciom z Domu Dziecka przy ulicy Pocztowej w Bielsku-Białej oraz z Pogotowia Opiekuńczego.
W czasie koncertu wszystkie dzieci otrzymały prezenty. Dzięki zaangażowaniu rodziców udało się ufundować
wyprawkę w kwocie 2.000 zł dla jednej
z podopiecznych Pogotowia Opiekuńczego. Jej wręczenie było dla wszystkich wzruszającą chwilą.
Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawował prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. Gośćmi koncertu byli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, m.in. zastępca
prezydenta miasta Piotr Kucia, radni Rady Miejskiej, pracownicy Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego i Centrum Usług Wspólnych oraz inicjatorka
projektu z Wrocławia Katarzyna Głowik-Jamruz.
oprac. ek

Ze zdjęć i dokumentów możemy
wywnioskować, że pani Stefania lubiła
otaczać się lalkami i zwierzętami. Natomiast Stanisław realizował się zawodowo – pracował w zakładach Wega
i Bewelana, był prezesem spółdzielni
Dziewiarsko-Tkackiej Rewutex, a karierę zawodową zakończył w firmie Polcargo z siedzibą w Gdyni.
Dzisiaj obojga już nie ma. Pozostały pamiątki, których wartość sentymentalna jest nie do wycenienia. Liczę,
że dzięki tzw. zbiorowej pamięci życiorys Stefanii Szypuły zostanie uzupełniony i kiedy przyjdzie do aukcji charytatywnej, będzie można przedstawić
bielszczanom jej pełną sylwetkę.
Jacek Kachel

sprzedaż
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t. j. Dz.U. 2021, poz.
1899 ze zm.) prezydent Bielska-Białej
podaje do publicznej wiadomości, że 11
lutego 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Biuletynie Informacji Publicznej bip.
um.bielsko.pl zamieszczony został –
na okres 21 dni – wykaz nieruchomości, dotyczący sprzedaży lokalu wraz
z udziałem w gruncie
1. lokal mieszkalny przy ul. Wzgórze
20/8, położony w Bielsku-Białej – sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz
najemcy.
q
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lodowisko
przy victorii
W Bielsku-Białej można
jeździć na łyżwach w dwóch
miejscach, prowadzonych
przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jedno
z nich to lodowisko w Parku
Słowackiego obok Bielskiego Centrum Kultury, a drugie obok hali Victoria przy ul.
Bratków.
Na boisku przy hali Victoria funkcjonuje niezadaszone lodowisko-ślizgawka. Frekwencja na nim znacznie odbiega od tej pod namiotem
w Parku Słowackiego – zapewne z uwagi na brak zadaszenia, gorszą lokalizację, ale również brak wypożyczalni łyżew. Jednak dla kogoś, kto ma własne łyżwy
i chce w bardziej kameralnych warunkach poślizgać się
na lodzie, to jest dobre miejsce. Warto też rozważyć tę
opcję jako pomysł na spędzenie nadchodzących ferii.
Lodowisko przy Victorii działa od godz. 8.00 w turach po 45 minut do 11.45. Przerwa techniczna obowiązuje od godz. 11.45 do 12.30. Kolejne tury ślizgania
odbywają się od godz.12.30 do 15.15, kolejna przerwa
techniczna od godz. 15.15 do 16.00 i następne cztery
tury od godz. 16.00 do 19.45.
Cennik:
bilet normalny – 8 złotych 45 minut,
bilet ulgowy – 6 złotych 45 minut,
bilet dla dzieci do lat 7 pod opieką rodzica lub

LIGOWYM OKIEM
Tauron 1. Liga – mężczyźni

15 stycznia, BBTS Bielsko-Biała –
BKS Visła Proline Bydgoszcz 3:1
(22:25, 25:20, 29:27, 25:22)
22 stycznia, Chemeko-System
Gwardia Wrocław – BBTS Bielsko-Biała 2:3 (19:25, 25:23, 13:25,
25:16, 11:15)
29 stycznia, BBTS Bielsko-Biała –
Exact Systems Norwid Częstochowa 0:3 (25:27, 24:26, 23:25)
5 lutego, Polski Cukier Avia
Świdnik – BBTS Bielsko-Biała 3:2
(22:25, 25:18, 27:29, 25:23, 15:9)
tabela:
1. BBTS Bielsko-Biała (48 pkt.)
2. MKS Będzin (41 pkt.)
3. BKS Visła Proline Bydgoszcz
(40 pkt.)

Tauron Liga – kobiety

17 stycznia, BKS BOSTIK Bielsko-Biała – #VolleyWrocław 3:2

WAŻNE TELEFONY
Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1, 5 i 6 oraz
ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32 pracuje
od poniedziałku do środy w godz. 7.30–15.30,
w czwartki 7.30–18.00, w piątki 7.30–13.00
Centrala: 334971497, faks: 334971786
Informacja: pl. Ratuszowy 6, tel. 334971800
Awaria oświetlenia ulicznego: UM, tel. 334971702
zgłoszenia e-mail: oświetlenie@um.bielsko.pl
lub tel. 991
Awaria świateł sygnalizacji drogowej:
MZD, tel. 334726010, od 7.30 do 15.30

prawnego opiekuna – bezpłatny,
bilet feryjny – 3 złote 45 minut,
Program Rodzina Plus – 50 proc. ceny od pozycji 1. i 2.
Bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się, tj.
posiadającym legitymację szkolną lub studencką oraz
osobom niepełnosprawnym, emerytom i rencistom. Bilet feryjny przysługuje osobom uczącym się, tj. posiadającym legitymację szkolną lub studencką i dotyczy
okresu 14-27 lutego 2022 r.
Uwaga: przy temperaturach powyżej +10o C, lodowisko może być nieczynne. BBOSiR zastrzega sobie
możliwość zmian w powyższym harmonogramie z uwagi na czynniki zewnętrzne, np. stan tafli lodu, opad śniegu, deszczu, itp.
JacK

(25:15, 26:28, 19:25, 25:15, 15:7)
4 lutego, BKS BOSTIK Bielsko-Biała – UNI Opole 3:1 (21:25,
25:12, 25:17, 25:22)
tabela:
1. Developres BELLA DOLINA
Rzeszów (44 pkt.)
2. Grupa Azoty Chemik Police
(41 pkt.)
3. IŁ Capital Legionovia Legionowo (34.pkt.)
---7. BKS BOSTIK Bielsko-Biała (22
pkt.)

Futsal Ekstraklasa

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

Fortuna 1 Liga

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

15 stycznia, Basket Hills Bielsko-Biała – AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 95:86 (35:40)
22 stycznia, Miejski Czeladzki Klub
Sportowy – Basket Hills Bielsko-Biała 64:84 (38:54)
26 stycznia, Basket Hills Bielsko-Biała – GTK Sordrew AZS II Gliwice 107:72 (49:39)
29 stycznia, KKUR Bozza Kraków
– Basket Hills Bielsko-Biała 87:61
(47:24)
5 lutego, Basket Hills Bielsko-Biała
– BS Polonia Bytom 70:75 (31:26)
tabela:
1. BS Polonia Bytom (42 pkt.)
2. AZS AWF Mickiewicz Romus
Katowice (39 pkt.)
3. Basket Hills Bielsko-Biała (39
pkt.)

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
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szusowali z reksiem na stoku w wiśle
Jubileuszowy 10. Narciarski Puchar Reksia już za nami. Z powodu silnego wiatru 30 stycznia zawody w ostatniej chwili zostały przeniesione z Bielska-Białej do wiślańskiej stacji Siglany.
Niemniej i tam uczestnicy szusowania
z Reksiem cieszyli się bardzo.
– Trochę szkoda, że puchar Reksia
nie odbył się w tym roku w Bielsku-Białej, ale najważniejsze jest bezpieczeństwo uczestników. Silny wiatr zmusił organizatorów do przeniesienia zawodów
do Wisły. Puchar ma już swoją tradycję,
uczestniczą w nim dzieci z Bielska-Białej i okolicy, i co roku, mimo różnych trudności, zawody się odbywają. Fajnie, że
i w tym roku udało się je przeprowadzić,
choć praktycznie z dnia na dzień trzeba
było przenieść imprezę z naszego miasta do Wisły. Duże gratulacje dla organizatorów za sprawne działanie – mówił prezydent Bielska-Białej Jarosław
Klimaszewski. – Nasz podgórski region
słynie z ludzi uprawiających sporty zimowe. Bardzo się cieszę się, że młodzi
się do nich garną, bo to nam daje nadzieję, że pojawią się nowe talenty, które
będą zdobywać puchary i medale w imprezach krajowych czy międzynarodowych – dodał Jarosław Klimaszewski.
W tym roku organizatorzy przyjęli
zgłoszenia do uczestnictwa w imprezie
od 400 małych Reksiaków i 40 w grupie
wiekowej 30 plus.
Zawodnicy brali udział w dwóch
slalomach – krótszym oczywiście dla
początkujących, dłuższym dla bardziej

zaawansowanych Reksiaków. Młodsi zawodnicy wystartowali w grupach
z podziałem na dziewczęta i chłopców.
W kategorii 30 plus startowano bez podziału na kobiety i mężczyzn. Zwycięzcy do trzeciego miejsca nagrodzeni zostali pucharami i nagrodami rzeczowymi, miejsca 4-6. nagrodzone zostały dyplomami i upominkami. Każdy z Reksiaków, bez względu na miejsce, które zajął w zawodach, otrzymał pakiet startowy, a w nim medal, numer startowy oraz
upominki.
– Humory dopisują, zawodnicy
pomimo zmiany miejsca dopisali. Mam
nadzieję, że silny wiatr nie przeszkodzi
nam w uczczeniu naszego jubileuszu.
Ze względu na to, że jest to 10. edycja,
postanowiliśmy stworzyć nową kategorię 40 plus, którą ostatecznie zamieniliśmy na 30 plus. W tej nowej kategorii
zapisało się nam 40 osób. My tę grupę
nazywamy Reksiomaniacy, bo podczas
odbierania numerów startowych to oni
byli najbardziej zainteresowani oglądaniem filmów animowanych z Reksiem.
Możemy powiedzieć, że nasza impreza
jest międzynarodowa, pojawili się nam
zawodnicy z Czech, Słowacji i Niemiec
– informowała organizatorka Pucharu
Reksia Barbara Ilewicz.
Jak podkreślają organizatorzy imprezy, Puchar Reksia to impreza propagująca sporty zimowe, integrację społeczności narciarskiej, ideę fair play oraz
hartowanie sportowego ducha najmłodszych.

Zawody odbyły się pod patronatem
prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego, ministra sportu i turystyki Kamila Borniczuka oraz reżyser Heleny Filek-Marszałek, założycielki Funda-

cji Reksia imienia Heleny i Lechosława
Marszałków. Puchar Reksia to impreza
na stałe wpisana do kalendarza imprez
Międzynarodowej Federacji Narciarskiej
FIS.
JacK
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LECZ LUDZI DOBREJ WOLI JEST WIĘCEJ
– dokończenie ze str. 3
– Nasze psy uczestniczą w akcjach poszukiwawczych w terenie czy w zawalonym budynku, kiedy trzeba sprawdzić, czy pod gruzami nie ma ludzi – tłumaczyła druhna z OSP Hecznarowice. – Każdego dnia staramy się podtrzymywać naszą sprawność fizyczną, bo
poszukiwania zazwyczaj są długie i musi je wytrzymać
zarówno pies, jak i jego opiekun. Dbamy, by psy miały odpowiednio zbilansowane posiłki. Najbardziej lubią
wątróbkę – opowiadała.
Wśród publiczności pojawili członkowie Bractwa
Śródziemia z Bielska-Białej, czyli grupy rekonstrukcyjnej świata J. R. R. Tolkiena w oryginalnych strojach.
– Wyszliśmy ze Śródziemia i pomagamy zwalczać zło na ziemi. Dlatego byliśmy w autobusie orkiestry, jesteśmy na Rynku, będziemy w centrum handlowym, a dzień zakończymy w Czechowicach-Dziedzicach światełkiem do nieba. Normalnie występujemy
w 15 osób, ale siły zła i pandemia zmniejszyły nasz
stan prawie o połowę. Jednak każdy z nas stara się za
dwóch – podkreślali członkowie grupy.
Kiedy do wydarzeń na rynku dodamy imprezy organizowane z domach kultury, galeriach handlowych
i klubach muzycznych, otrzymamy piękny obraz ludzkiej solidarności i współpracy w szczytnym celu.
Jacek Kachel

zdjęcia: Lucjusz Cykarski, Jacek Kachel i Paweł Sowa

