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w numerze:

W obecności prezydenta miasta Jarosława Klimaszewskiego 
symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali m.in. radni Rady Miejskiej 
Bielska-Białej – Urszula Szabla, Bronisław Szafarczyk oraz Karol 
Markowski. W wydarzeniu wzięli udział także wiceprzewodniczący 
RM Jacek Krywult i radni Andrzej Gacek, Roman Matyja, Piotr Rysz-
ka, Adam Wykręt oraz przedstawiciele Miejskiego Zarządu Dróg, po-
licji, straży pożarnej i straży miejskiej.

Budowa tej drogi miała na celu poprawę skomunikowania pół-
nocnej części Bielska-Białej – dzielnic Komorowice Krakowskie  
i Hałcnów – z centrum miasta oraz z drogami ekspresowymi relacji 
Bielsko-Biała – Cieszyn (S52) i Bielsko-Biała – Zwardoń (S1) oraz 

docelowo z planowanymi drogami Bielsko-Biała – Mysłowice (S1) 
oraz Beskidzką Drogą Integracyjną (BDI).

– Obrazowo mówiąc, ta droga jest oknem na świat dla miesz-
kających tu ludzi, którzy stracili dostęp do drogi ekspresowej ponad 
10 lat temu, gdy rozpoczęła się przebudowa drogi ekspresowej. Co 
ważne, nowa trasa powstała w szczerym polu i dodaje ona w tym 
rejonie ponad dwa kilometry nowych lub też przebudowanych dróg. 
Warto też podkreślić, że została wykonana i oddana do użytku przed 
planowanym terminem – podkreślił dyrektor Miejskiego Zarządu 
Dróg Wojciech Waluś. 

Łatwiej dojechać do haŁcnowa i Komorowic 
Dobra wiadomość  
dla bielszczan – przede 
wszystkim mieszkańców 
Hałcnowa i Komorowic 
– została otwarta nowo 
zbudowana droga 
poprawiająca komunikację 
w tym rejonie miasta.  
15 listopada oddano  
do ruchu ulicę zbiorczą  
KDZ-1 – technicznie 
nazwaną Nowohałcnowską 
– łączącą drogę ekspresową 
S52, czyli północno- 
-wschodnią obwodnicę 
Bielska-Białej na węźle 
Rosta, z ul. Hałcnowską.

ciąg dalszy na str. 3

jazzowa 
ciepŁa jesień
Przez sześć dni ze sceny  
Bielskiego Centrum Kultury  
płynęła wspaniała muzyka 
znakomitych artystów z całego 
świata zaproszonych  
na 17. Jazzową Jesień  
w Bielsku-Białej.

ciąg dalszy na str. 3 i 16 

cieszyńsKa 
częściowo 
otwarta
– str. 2

rada miejsKa: 
zmiany staweK 
podatKów
– str. 4-5

miasta dla 
mŁodych
– str. 6

wKŁadKi:

Założenia do  projektu 
budżetu miasta Bielska-
-Białej na 2020 rok;

Lista jednostek 
poradnictwa 
obywatelskiego  
na terenie miasta 
Bielska-Białej

zdjęcia 17. JJ: Lucjusz Cykarski / BCK

Tigran Hamasyan, Trygve Seim  i Camerata Silesia



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 24/440  29.11.2019

dupa sa£ata

KroniKa

Kolejna grupa 18 uczniów technikum Zespołu Szkół Gastronomicz-
nych i Handlowych – beneficjentów projektu Gotowanie kluczem do suk-
cesu – odbywała miesięczne praktyki w słonecznej Maladze. Projekt re-
alizowany jest od zeszłego roku szkolnego w ramach programu unijnego 
Erasmus Plus, obejmującego organizację praktyk łącznie dla 36 prakty-
kantów. Uczniowie szkolili swoje umiejętności w najlepszych hiszpańskich 
restauracjach w sercu Malagi. Mieli też okazję zwiedzić m.in. ruiny zamku 
Giblarfaro, twierdzę Alcazaba, Ogród Botaniczny czy Muzeum Motoryza-
cji i Mody. Uczniowie mogli też zobaczyć jedno z najpiękniejszych miast 
Andaluzji – Rondę, usytuowaną nad malowniczym wąwozem. 

Pochlebny artykuł o naszej młodzieży ukazał się na stronie Euro-
pean Training Networks, międzynarodowej organizacji edukacyjnej zaj-
mującej się organizacją praktyk zawodowych. Obecny projekt kończy się  
w grudniu tego roku.                                                                                 opr. JacK 

Gotowanie Kluczem  
do suKcesu

Z okazji Dnia Czystego Powietrza – zainicjowanego przez Fundację 
Ekologiczną Arka – 14 listopada w Galerii Sfera otwarto pierwszą w Pol-
sce Tlenodajnię. To miejsce na I piętrze w Sferze I wyposażone w oczysz-
czacze powietrza i zaaranżowane z wykorzystaniem roślin, które najle-
piej oczyszczają powietrze i sprawiają, że w ich towarzystwie czujemy się 
dobrze. Tlenodajnię Sfera stworzyła wraz z Arką i kwiaciarnią SofiFlora. 
Anita Sowa z tej kwiaciarni wybrała takie tlenodajne rośliny, jak paprotka, 
bluszcz, geranium, skrzydłokwiat oraz mech chrobotek. Miejsce jest do-
stępne dla wszystkich, a Sfera zachęca do organizowania w nim spotkań.

 – Sfera od dawna stawia na ekologiczne rozwiązania, a temat 
ochrony środowiska jest nam szczególnie bliski. Jakość powietrza zde-
cydowanie jest przykładem problemu, na który chcemy zwrócić uwa-
gę. Stworzyliśmy Tlenodajnię, aby bielszczanie mogli się w niej schronić 
przed szkodliwym dla naszego zdrowia smogiem i popracować w przy-
jemnych warunkach – mówi dyrektor Galerii Sfera Monika Magner.     wag

17 listopada po raz pierwszy w Bielsku-Białej zorganizowane zo-
stały obchody Światowego Dnia Wcześniaka pod patronatem prezyden-
ta miasta Jarosława Klimaszewskiego. Przy dźwiękach bębnów Fundacja 
Słoneczna Kraina Dzieciom poprowadziła uczestników imprezy od figurki 
Reksia ulicą 11 Listopada do Ratusza. Budynek bielskiego Ratusza został 
tego dnia podświetlony na kolor fioletowy, ponieważ jest to kolor przypisa-
ny wcześniakom, dedykowany osobom wrażliwym i wyjątkowym. Do zało-
żenia strojów z elementami fioletowymi zachęcali też uczestników spotka-
nia jego organizatorzy. Szczególnie widowiskowe było na placu Ratuszo-
wym tworzenie rzeźby dziecka w lodzie. Przygotowano także spotkania ze 
specjalistami. Lekarze mówili m.in. o tym, że wcześniaki często chorują na 
zapalenie płuc, dlatego pierwsze miesiące życia spędzają w inkubatorach 
i oddychają za pomocą respiratora.                                                        JacK 

przyjemna tlenodajnia  
w sferze

światowy dzień wcześniaKa 

26 listopada odbyła się uroczy-
stość wmurowania aktu erekcyjnego 
upamiętniającego budowę ul. Cieszyń-
skiej. Wzięli w niej udział prezydent Biel-
ska-Białej Jarosław Klimaszewski oraz 
dyrektor Andrzej Gruszka z firmy Euro-
via Polska S.A. jak również podwyko-
nawcy realizujący rozbudowę drogi wo-
jewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej – ul. 
Cieszyńskiej. Równocześnie Miejski Za-
rząd Dróg przywrócił ruch dwukierunko-
wy kołowy i pieszy na ulicy Cieszyńskiej, 
na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sta-
nisława Skrzydlewskiego do ronda Nie-
mena. 

Została wprowadzona tymczaso-
wa organizacji ruchu, obejmująca za-
mknięcie ulicy Stanisława Skrzydlew-
skiego na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Cieszyńską do ulicy Trzech Diamentów. 
Przewidywalny termin obowiązywania 
tymczasowej organizacji ruchu – do 10 
stycznia 2020 r.

Warto przypomnieć, że 4 stycznia 
br. w Urzędzie Miejskim podpisano umo-
wę dotyczącą rozbudowy ul. Cieszyń-
skiej w ramach zadania inwestycyjne-
go Rozbudowa odcinka drogi wojewódz-
kiej nr 942 w Bielsku-Białej. Planowany 
koszt robót budowlanych to ok. 150 mln 
zł. Czas realizacji przewidziano na 20 
miesięcy od udostępnienia placu budo-
wy. Inwestycja jest  współfinansowana 
przez Unię Europejską w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Ulica Cieszyńska wraz z rozbudo-
waną ul. Międzyrzecką będzie tworzyć 
spójną i funkcjonalną sieć dróg miejskich 
oraz poprawi połączenie Bielska-Białej  
z drogami ekspresowymi S-52 i S-1,  
a pośrednio także z drogami krajowymi 
nr 1 i 52.                                                 JacK

cieszyńsKa  
częściowo otwarta

Podczas spotkania w Ratuszu 20 listopada prezydent Jarosław Kli-
maszewski złożył dyrektorom miejskich placówek opieki społecznej oraz 
pracownikom socjalnym życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. 
Prezydent podkreślił, że praca w obszarze pomocy społecznej wymaga 
szczególnych predyspozycji, otwartości i wrażliwości na drugiego człowie-
ka, licznych umiejętności i wiedzy z różnych dziedzin; umacnia zdolność 
do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie osób wykluczonych 
lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Listy gratulacyjne otrzymali 
dyrektorzy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Spo-
łecznej Hospicjum, DPS Dom Nauczyciela, DPS dla Osób Starszych, 
DPS dla Przewlekle Chorych oraz Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzie-
ży Parasol, Środowiskowego Domu Samopomocy Podkowa, Podbeskidz-
kiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Zespołu Placówek Opiekuńczo- 
-Wychowawczych oraz wyróżniający się pracownicy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej.                                                                          opr. JacK 

dzień pracowniKa  
socjalneGo
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ŁATWIEJ DOJECHAĆ DO HAŁCNOWA  
I KOMOROWIC – dokończenie ze str. 1

Inwestycja była realizowana od 6 
lutego 2018 r. do 31 października 2019 r. 
Objęła budowę ulicy zbiorczej KDZ-1 (tzw. 
ul. Nowohałcnowskiej) o długości 517 m, 
przebudowę odcinka ul. Hałcnowskiej  
o długości 424 m wraz z budową nowe-
go ronda o średnicy 38 m; przebudowę ul. 
Braterskiej o długości 1.111 m oraz prze-
budowę ul. Bocznej o długości 224 m. Po-
łożono tam 14.200 m2 nawierzchni jezd-
ni, 4.030 m2 nawierzchni chodników, 380 

m2 nawierzchni betonowych na zatokach 
i rondach; wykonano 23.800 m3 wykopów, 
9.360 m3 nasypów, 6.420 m długości kra-
wężników i obrzeży, 36 m przepustów ra-
mowych żelbetowych, 97 m przepustów 
pod zjazdami, 2.240 m2  umocnienia po-
toku i 400 m2 zbiornika retencyjnego oraz 
720 m2 barier energochłonnych i chodni-
kowych, 2.200 m kanalizacji deszczowej, 
270 m kanalizacji sanitarnej, 150 m gazo-
ciągu, 310 m wodociągu, 450 m instalacji 
teletechnicznych; zamontowano 43 lampy 
oświetlenia ulicznego.                         JacK

JAZZOWA CIEPŁA JESIEŃ
ciąg dalszy ze str. 1

 – Jak zwykle o tej porze roku mamy święto jazzu 
w naszym mieście. Mamy takie dwa tygodnie w Biel-
sku-Białej, kiedy jesteśmy – nie boję się tego powie-
dzieć – stolicą światowego jazzu. Dzisiaj rozpoczyna-
my tydzień jesienny. Bardzo się cieszę, że kontynuuje 
pani, pani Anno, dzieło swojego ojca. Rzesza wielbicieli 
jazzu w naszym mieście jest olbrzymia, dlatego nie wy-
obrażam sobie naszego miasta bez tego festiwalu – ty-
mi słowami prezydent Jarosław Klimaszewski 12 listo-
pada w Bielskim Centrum Kultury otworzył 17. Jazzo-
wą Jesień w Bielsku-Białej wraz z Anną Stańko, produ-
centką festiwalu, córką zmarłego przed rokiem znako-
mitego trębacza Tomasza Stańki, dyrektora artystycz-
nego tej imprezy, która teraz nosi jego imię.

 – Tata kochał Bielsko-Białą, ta miłość jest od-
wzajemniona. Ten festiwal jest dla państwa i dla taty, 
który na pewno jest tu z nami. Dziękuję panu prezyden-
towi za wsparcie, dzięki któremu festiwal może rozwijać 
skrzydła. A przed nami sześć dni wspaniałej muzyki – 
zaprosiła na festiwal Anna Stańko.

Przed inauguracyjnym koncertem 17.JJ pokaza-
no fragment filmu Bartosza Konopki Droga do mistrzo-
stwa o Tomaszu Stańce. Cały film przedstawia pięcio-
ro postaci – Korę, Agnieszkę Holland, Tomasza Stań-
kę, Rafała Olbińskiego i Janusza Gajosa – opowiada-
jących o swojej drodze do mistrzostwa. We fragmencie 
poświęconym trębaczowi mogliśmy zobaczyć bielskie  
i beskidzkie pejzaże.

Festiwal zainaugurowało trio Django Batesa Be-
loved, przedstawiając płytę The Study of Touch nagra-

ną w patronującej bielskiemu festiwalowi sławnej mo-
nachijskiej wytwórni ECM. 24 listopada tego roku ECM 
obchodzi 50-lecie istnienia – z tej okazji w Galerii Śro-
dowisk Twórczych BCK przygotowano jubileuszową 
wystawę ECM-owskich wydawnictw. Drugą cześć tej 
galerii wypełniły poświęcone jazzowi prace członków 
Okręgu Bielskiego Związku Polskich Artystów Plasty-
ków JAZZPAP. Na parterze BCK prezentowana była in-
stalacja Joanny Stańko.

The Study of Touch wypełniły własne kompozycje 
niezwykle utalentowanego brytyjskiego pianisty Django 
Batesa oraz interpretacje utworów legendarnego kom-
pozytora i saksofonisty Charlie’go Parkera. Spokojne 
kompozycje przeplatały się z bardziej dynamicznymi 
fragmentami muzycznych podróży poprzez różne sty-
le i pomysły. Obok Django Batesa trio tworzą szwedz-
ki kontrabasista Petter Eldh i duński perkusista Peter 
Bruun.

Drugi festiwalowy wieczór rozpoczął występ kwin-
tetu włoskiego pianisty Giovanniego Guidi, muzycy za-
prezentowali materiał zarejestrowany na najnowszej, 
wydanej w tym roku przez ECM płycie zaspołu  Avec 
le Temps. Giovanni Guidi jest wychowankiem Enrico 
Ravy – najsławniejszego włoskiego trębacza. Pianista 
koncertował  z kwintetem prowadzonym wspólnie przez 
Enrico Ravę i Tomasza Stańkę, dlatego w albumie Avec 
le Temps znalazł się utwór zatytułowany Tomasz – de-
dykowany polskiemu trębaczowi. Kontynuacją wieczo-
ru był koncert Ambrose Akinmusire Quartet. Lider te-
go zespołu został przez prestiżowy amerykański ma-
gazyn DownBeat obwołany po raz piąty z rzędu naj-
lepszym jazzowym trębaczem roku. Usłyszeliśmy nie-

zwykłe brzmienie trąbki tego młodego amerykańskiego 
muzyka. Koncert zadedykował on T. Stańce. Na wieść 
o jego śmierci A. Akinmusire napisał na Facebooku: To-
masz – dziękuję ci za miłość, inspirację i  dodawanie 
otuchy przez lata.

14 listopada w kompletnej ciszy i skupieniu, na 
scenie pozbawionej jakichkolwiek elementów sceno-
grafii festiwalowej i przy ograniczonym oświetleniu za 
fortepianem zasiadł amerykański pianista Brad Mehl-
dau. Usłyszeliśmy piękny, nastrojowy, pełen odniesień 
do muzyki klasycznej recital fortepianowy. Wypełniona 
po brzegi publicznością sala BCK w urzeczeniu śledzi-
ła dłonie Mehldaua w magicznym ruchu dotykające kla-
wiatury fortepianu, a spod nich płynęła delikatna, pełna 
liryzmu muzyka.

Na armeńskiego pianistę Tigrana Hamasyana 
czekaliśmy na Jazzowej Jesieni w Bielsku-Białej od 
2017 r. Zapowiadany wtedy odwołał swój koncert, wy-
nagrodził to z nawiązką 15 listopada w BCK. Mocno 
czerpiący z folkloru Armenii jazzman zaprezentował 
trzyczęściowy program. 

Na początku wystąpił z solowym recitalem, w któ-
rym pobrzmiewały echa tradycyjnych armeńskich me-
lodii. Później dołączył do niego na scenie norweski 
saksofonista Trygve Seim – wtedy popłynęła muzyka 
ilustracyjna, nieco nostalgiczna, przerywana elektro-
nicznymi wstawkami przygotowanymi przez pianistę. 
W trzeciej części do instrumentalistów dołączył Zespół 
Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia pod dy-
rekcją Anny Szostak. Usłyszeliśmy wspaniałe pieśni re-
ligijne sięgające średniowiecza.

mówi prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski:

Otwarcie ulicy Nowohałcnowskiej to duże wydarzenie, szczególnie  
dla mieszkańców północno-wschodnich dzielnic Bielska-Białej. Nowo 
wybudowana droga ułatwia komunikowanie się mieszkańców Hałcnowa 
i Komorowic z centrum miasta i obwodnicami. Cieszymy się z wykonania 
tej ulicy i każdej zbudowanej i zmodernizowanej drogi w mieście. Układ 
komunikacyjny naszego miasta stale się rozwija, a takie uroczystości  
to nie celebracja, ale tylko potwierdzenie, że pewien etap prac mamy  
już za sobą.   q

ciąg dalszy na str. 16

Prezydent Jarosław Klimaszewski i radny Bronisław Szafarczyk,  
z tyłu radni Urszula Szabla i Karol Markowski
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Zapowiedziane podczas konsultacji społecznych 
nowe stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie od-
padów elektryzowały opinię publiczną od co najmniej 
miesiąca. Trudno się dziwić mieszkańcom, że propozy-
cja podniesienia opłaty za odpady dla jednej osoby z 14 
zł na 26 zł spotkała się z niezadowoleniem, czego nie 
ukrywali respondenci biorący udział w konsultacjach.

Jednak Regionalna Izba Obrachunkowa w Kato-
wicach stoi na stanowisku, że system gospodarowania 
odpadami komunalnymi powinien się samofinansować, 
co nakłada na gminę obowiązek ustalenia opłaty na ta-
kim poziomie, aby zostały pokryte koszty tego proce-
su. Zastępca prezydenta Bielska-Białej Piotr Kucia przy 
użyciu prezentacji multimedialnej pokazywał, że przy 
dotychczasowych stawkach system nie tylko się nie bi-
lansuje, ale przynosi straty. Przypomniał również, że to 
ustawa o gospodarowaniu odpadami reguluje szczegó-
łowo, jak to się ma odbywać, a miasto ma to jedynie za-
stosować w praktyce.

Plan dochodów z tytułu gospodarowania odpa-
dami komunalnymi na ten rok wyniósł 37.800 000 zł, 
natomiast wydatki sięgnęły 42.991.801 zł, co oznacza, 
że niedobór środków w tym systemie jest na poziomie 
5.191.801 zł. Nawet, gdy wykorzysta się nadwyżkę  
z ubiegłych lat w wysokości 715.977 zł, to i tak mamy 
deficyt w systemie na poziomie 4.476.824 zł! W związ-
ku z tym podwyżka opłat stała się niezbędna. Tym bar-
dziej, że mocno do góry poszła tzw. opłata marszał-
kowska, którą obciążany jest system. Już w 2019 r. by-
ła ona wysoka i wynosiła 2.213.009,24 zł, zaś na rok 
2020 ustalono ją na poziomie 4.199.773,71 zł! Do tego 
wszystkiego dochodzą podwyżki nośników energii, pła-
cy minimalnej itd. 

Po prezentacji rozpoczęła się burzliwa dyskusja 
radnych. Marcin Litwin zarzucił miastu pójście po linii 
najmniejszego oporu i przerzucenie kosztów na miesz-
kańców. Barbara Waluś prosiła, aby te całościowe 
koszta podzielić i pokazać na poszczególnych skład-
nikach, jak one poszły do góry. Apelowała też o ulgę 
dla mieszkańców Lipnika ze względu na to, że to na 
terenie tej dzielnicy znajduje się wysypisko śmieci. Ja-
nusz Buzek zwracał uwagę na lakoniczność informacji 
i niezadowalające konsultacje społeczne. Andrzej Ga-
cek twierdził, że skala podwyżek jest nie do przyjęcia. 
Zaś radny Jerzy Bauer mówił, że jeżeli nie ma odwrotu 
i podwyżki muszą być, to miasto powinno coś zapropo-
nować mieszkańcom, choćby darmowy wywóz śmieci 
po tzw. wiosennych porządkach.

Dariusz Michasiów podniósł kwestię dużych kosz-
tów, jakie poniosą małe rodziny. Konrad Łoś, nie zga-
dzając się z podwyżką, wskazywał, że jest ona wyni-
kiem braku konkurencji – miasto podpisało długoletnią 
umowę z firmą odbierającą nieczystości, która wiąże 
mu ręce. Kilku radnych zwracało uwagę na to, że bar-
dzo wielu bielszczan uchyla się od płacenia za odbiór 
odpadów lub też wypełnia deklaracje niezgodnie ze 
stanem faktycznym i to też jest przyczyna, że koszty  
w systemie są większe. 

Przewodniczący RM Janusz Okrzesik poprosił, 
aby następne konsultacje były lepiej rozpropagowane 
i dłużej trwały. 

 – Przy tych konsultacjach wynik był do przewi-
dzenia, jednak w przyszłości może być różnie. Dlatego 
trzeba dać mieszkańcom więcej czasu na wyrażenie 
opinii – przekonywał J. Okrzesik. Przewodniczący RM 
także zwracał uwagę na to, że wiele osób uchyla się od 
płacenia za odbiór śmieci. Jeżeli apele o uczciwość nie 
przyniosą skutku, trzeba będzie pomyśleć nad zmianą 
regulaminu, aby utrudnić nieuczciwym ososbom uchy-
lanie się od opłat. 

Studząc nieco atmosferę, prezydent Jarosław Kli-
maszewski tłumaczył, że jemu również taka podwyżka 
się nie podoba i gdyby mógł, to obniżyłby stawki, ale  
w tym wypadku nie ma wyjścia, podwyżki są koniecz-
ne. Miasto nie osiągnie żadnego zysku (pieniądze  
z opłat za śmieci nie mogą być transferowane na in-
ne zadania miasta), podwyżka sprawi jedynie, że sys-
tem będzie się domykał. Narzucony ustawą o odpa-
dach komunalnych obowiązek segregacji odpadów  
u źródła, koszty energii czy opłaty marszałkowskie  
i inne sprawiają, że wszystkie samorządy są posta-
wione pod ścianą i zmuszone podnieść opłaty za go-
spodarowanie odpadami. W tych okolicznościach trze-
ba się zastanowić, jak w przyszłości obniżyć koszty. 
Jedną z propozycji jest uruchomienie spalarni. Jednak  
w tej sprawie trzeba przeprowadzić szerokie konsulta-
cje społeczne. 

W głosowaniu 16 radnych opowiedziało się za 
przyjęciem uchwały o podwyżce stawek opłat za od-
biór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, 7 by-
ło przeciw. 

Zgodnie z uchwałą, nowe stawki będą obowią-
zywać od l stycznia 2020 r. W przypadku selektywnej 
zbiórki miesięczna opłata dla nieruchomości wynosi od 
26 złotych dla 1-osobowego gospodarstwa do 94 zło-
tych dla siedmioosobowego i liczniejszego gospodar-
stwa. W przypadku nieselektywnego oddawania od-
padów przykładowe opłaty są następujące: 52 zł dla 
1-osobowego gospodarstwa i 188 zł dla gospodarstwa 
złożonego z 7 i więcej osób.

Szczegółowe stawki poszczególnych opłat znaj-
dują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miej-
skiego w Bielsku-Białej – https://bip.um.bielsko.pl/Artic-
le/get/id,69826.html. 

Jacek Kachel 

WZROST CEN ZA ODPADY 
ZBIERANE SELEKTYWNIE:

· 1-osobowe gospodarstwa – podwyżka z 14 zł na 26 zł
· 2-osobowe gospodarstwa – podwyżka z 28 zł na 52 zł
· 3-osobowe gospodarstwa – podwyżka z 42 zł na 78 zł
· 4-osobowe gospodarstwa – podwyżka z 56 zł na 91 zł
· 5-osobowe gospodarstwa – podwyżka z 70 zł na 92 zł
· 6-osobowe gospodarstwa – podwyżka z 81 zł na 93 zł
· 7- i więcej osobowe gospodarstwa – podwyżka z 82 zł   
 na 94 zł

nasze coraz droższe śmieci 
19 listopada Rada Miejska Bielska-Białej przyjęła stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych.

transportowe nie rosną
Z postanowień listopadowej sesji Rady Miejskiej 

na pewno zadowoleni będą kierowcy i właściciele firm 
przewozowych. Stawki podatku od środków transpor-
tu pozostały na dotychczasowym poziomie, a niektó-
re zostały nawet obniżone. Nie stało się to za sprawą 
czarodziejskiej różdżki, ale jest wynikiem konkuren-
cji – nieruchomości zawsze pozostaną w granicach 
miasta, natomiast samochód można przerejestro-
wać w innej gminie. Dlatego uchwalenie konkurencyj-
nych stawek (m.in. od ciągników siodłowych i naczep)  
w stosunku do proponowanych w innych gminach mo-
że mieć wpływ na decyzje firm o przeniesieniu siedzi-
by bądź tworzeniu oddziałów na terenie Bielska-Bia-
łej. Obniżenie stawek podatkowych spowoduje spa-
dek wpływów z tytułu podatku od środków transporto-
wych w 2020 r. o kwotę ok. 2 mln zł, jednak w dłuższej 
perspektywie takie działanie ma się opłacać. 

Stawki podatku od środków transportowych  
w naszym mieście nie uległy zmianie od 2014 r. W 2015 
r. zmieniła się jedynie wysokość stawek od autobusów  
w związku z obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. nową 
klasyfikacją. Obecnie postanowiono pozostawić na 
dotychczasowym poziomie stawki od samochodów 
ciężarowych powyżej 3,5 t do 5,5 t, od przyczep lub 
naczep o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 12 
t i od autobusów; oraz obniżyć pozostałe stawki po-
datku, które w pewnych grupach będą znacznie od-
biegały od stawek proponowanych w innych gminach.

Szczegółowe stawki podatków od poszczegól-
nych środków transportu znajdują się w Biuletynie In-
formacji Publicznej Urzędu Miejskiego.                   JacK

nowy Klub w rm 
Radni RM 15 listopada powołali do życia nowy 

klub radnych Wspólnie dla Bielska-Białej. W skład 
klubu weszli radni z Platformy Obywatelskiej, Komite-
tu Wyborczego Wyborców Jacka Krywulta oraz kilku  
z Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Szefem 
nowego klubu został wybrany Karol Markowski. Za-
pytaliśmy szefa nowego klubu o przyczyny powstania. 

– Powołaliśmy klub Wspólnie dla Bielska-Bia-
łej, by połączyć radnych z różnych środowisk, dla któ-
rych działanie dla dobra miasta jest najważniejsze. 
Tylko działając ponad podziałami politycznymi, może-
my skutecznie przeobrażać Bielsko-Białą tak, aby lu-
dziom żyło się tu lepiej. Chcemy uważnie wsłuchiwać 
się w ich potrzeby i wspólnie z prezydentem Jarosła-
wem Klimaszewskim działać dla dobra ogółu. Uważa-
my, że wielka polityka powinna zostać w Warszawie! 
My nie będziemy przyglądać się dziurze w drodze  
i ustalać, czy ona jest bardziej prawicowa, czy lewi-
cowa. Dla nas dziura w drodze to po prostu problem 
do załatwienia i tyle – zapowiedział Karol Markowski. 

W skład nowego klubu wchodzą: Renata Grusz-
ka, Krzysztof Jazowy – wiceprzewodniczący, Piotr 
Kochowski, Jacek Krywult, Karol Markowski – prze-
wodniczący, Roman Matyja – wiceprzewodniczący, 
Dariusz Michasiów, Dorota Piegzik-Izydorczyk, Mak-
symilian Pryga, Rafał Ryplewicz – sekretarz, Urszula 
Szabla, Szczepan Wojtasik, Adam Wykręt.          JacK 
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nowa wiceprzewodnicząca rm
Podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej wy-

brano nową wiceprzewodniczącą RM. Została nią radna Dorota 
Piegzik-Izydorczyk reprezentująca nowy klub Wspólnie dla Bielska-
-Białej. Zastąpiła ona na tym stanowisku Agnieszkę Gorgoń-Ko-
mor, która w październikowych wyborach parlamentarnych uzyska-
ła mandat senatora RP.

 – Kolejny raz w naszej radzie znalazło się miejsce we wła-
dzach dla kobiety. Będę was, dziewczyny, godnie reprezentować. 
Bardzo dziękuję koleżankom i kolegom za zaufanie. Wiem, że są 
przede mną nowe wyzwania i nowe obowiązki, będę je tak speł-
niać, abyście państwo nie byli zawiedzeni. Dziękuję i zapraszam do 
merytorycznej pracy – powiedziała nowa wiceprzewodnicząca RM. 

Dorota Piegzik-Izydorczyk jest z wykształcenia analitykiem 
medycznym, pracuje jako przedsiębiorca. Ma męża i dwoje doro-
słych dzieci.                                                                                         JacK 

 – Dodatkowe środki, które z tego tytułu wpłyną 
do kasy miasta, pozwolą nam realizować potrzebne in-
westycje. Podnosząc stawki podatków, nie robimy so-
bie na złość, lecz działamy odpowiedzialnie, bo ocze-
kiwania społeczne są duże, a w związku z tym wydat-
ki muszą zostać zrównoważone po stronie dochodów. 
W ostatnim czasie nastąpił wzrost płac o 12 proc., o 
60 proc. wzrosły koszty energii, poszła do góry opła-
ta marszałkowska i wiele innych. Ten wzrost kosztów 
wymusza na nas takie posunięcie. Jednak przy usta-
laniu nowych stawek podatku od nieruchomości za-
proponowaliśmy jedne z najniższych w kraju. Dla przy-
kładu podwyżka podatku dla mieszkania w bloku o po-
wierzchni 50-60 m2 wyniesie 1 zł miesięcznie – przeko-
nywał prezydent Jarosław Klimaszewski. – Tak na do-
brą sprawę nie robimy podwyżek, tylko aktualizujemy 
stawki. Przez pięć lat nie było podwyżek, a wszystkie 
ceny idą do góry – dodał prezydent. 

Stawki podatku od nieruchomości nie były w Biel-
sku-Białej podwyższane od 2014 r. Stawki na rok 2020 
zaproponowano na poziomie maksymalnym. Podwyż-
szenie stawek podatkowych zgodnie z propozycjami 
spowoduje wzrost należności z tytułu podatku od nieru-
chomości w 2020 r. o kwotę ok. 8,1 mln zł. 

podatKi od nieruchomości w Górę

Głosowanie nad projektem uchwały poprzedzi-
ła dyskusja. Ostatecznie uchwałę przyjęto głosami 16 
radnych z klubów Wspólnie dla Bielska-Białej oraz Nie-
zależni.BB. Przeciwko było siedmiu radnych PiS, nikt 
nie wstrzymał się od głosu. W głosowaniu nie uczestni-
czyła radna Renata Gruszka oraz nieobecny na listopa-
dowej sesji Bronisław Szafarczyk.

Rada Miejska uchwaliła roczne stawki podat-
ku od nieruchomości w wysokości:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m2 powierzch-
ni 0,95 zł,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub 
wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorni-
ków sztucznych – od 1 ha powierzchni 4,80 zł,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2 po-
wierzchni 0,50 zł,

d) niezabudowanych, objętych obszarem rewitali-
zacji, o którym mowa w ustawie z 9 października 2015 

r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 poz. 1398 z późn. zm.), 
i położonych na terenach, dla których miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przewiduje prze-
znaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową al-
bo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmują-
cym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wej-
ścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów 
upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono bu-
dowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – od 1 
m2 powierzchni 3,15 zł;

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – od 1 m2 powierzchni użytkowej 

0,81 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej – od 1 m2 powierzchni użytkowej 23,90 zł,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym – od 1 m2 powierzchni użytkowej 11,18 zł,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowot-
nych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 
od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,87 zł,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej 8,05 zł;

3) od budowli – 2 proc. ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z 12 stycz-
nia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.           JacK 

Podwyżka podatków to informacja, która nikogo nie cieszy. Jednak, jak przekonywał 
podczas sesji Rady Miejskiej 19 listopada prezydent Jarosław Klimaszewski, obecnie 
podniesienie podatków od nieruchomości to urealnienie kosztów, a nie podwyżka. 

wybrano radę seniorów
Rada Miejska 19 listopada wybrała 
członków drugiej Rady Seniorów 
Miasta Bielska-Białej. Wybór okazał się 
trudny i wymagał dogrywki. 

Nabór kandydatów prowadzony był zgod-
nie z zarządzeniem prezydenta miasta z 19 
września 2019 r. w okresie od 20 września 2019 
r. do 11 października 2019 r. Po jego zakoń-
czeniu komisja ds. oceny formalnej formularzy 
zgłoszeniowych kandydatów na członków rady 
dokonała analizy i oceny zgłoszeń. Spośród 27 

złożonych formularzy warunki formalne spełni-
ło 25 kandydatów, z czego jeden kandydat zo-
stał zgłoszony dwukrotnie, tj. zgłosił się osobi-
ście (posiadając poparcie co najmniej 15 osób 
powyżej 60. roku życia, mieszkańców Bielska-
-Białej) oraz został zgłoszony przez podmiot.

Ze względu na to, że Rada Seniorów Mia-
sta Bielska-Białej liczy 15 osób, a chętnych było 
25, Rada Miejska w głosowaniu jawnym wybie-
rała członków. W sprawie wyboru 15. członka 
rady zarządzono powtórne głosowanie i wybie-
rano spośród osób, które uzyskały równą liczbę 

głosów.                      JacK

Do rady weszli: 
Danuta Budkiewicz, Ja-
dwiga  Deneko, Anna 
Grzybowska, Anna Jur-
czyga, Kazimierz Ka-
miński, Czesław Kanik, 
Wiesław Korzonkiewicz, 
Antoni Kruczek, Janusz 
Mrowiec, Teresa Opyr-
chał, Czesława Pszczo-
lińska-Burczak, Elżbieta 
Rosińska, Stanisława 
Sadlik, Piotr Smolana, 
Maria Szatanik.                          Głosowanie na kandydatów do Rady Seniorów

Janusz Okrzesik i Dorota Piegzik-Izydorczyk
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wyższe dodatKi dla nauczycieli
Na październikowej sesji Rada Miejska przyjęła uchwałę  

w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 
warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadnicze-
go, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 
kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie 
pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realiza-
cji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom  
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę i realizacji innych za-
dań statutowych szkoły, nauczycielom przedszkoli, szkół oraz pla-
cówek, dla których organem prowadzącym jest miasto. Wzrosły 
wszystkie dodatki – za wysługę lat, motywacyjne, funkcyjne, za 
warunki pracy. 

– Tabele dodatków uzgodniono ze wszystkimi czterema or-
ganizacjami związkowymi działającymi w oświacie. Związki pozy-
tywnie odniosły się też do zmian w funduszu nagród, w którym 
zmieniają się proporcje. Prezydent miasta miał wpływ na 20 proc. 
funduszu, a będzie miał na 30 proc., dyrektorzy, którzy mieli  80 
proc. wpływu, otrzymają do dyspozycji 70 proc.. Uchwała zawie-
rająca dwa załączniki – regulamin dodatków i regulamin nagród – 
uchyla pięć poprzednich, które regulowały te kwestie – tłumaczył 
dyr. Miejskiego Zarządu Oświaty Janusz Kaps.                           kk

8 listopada w Centrum Nauki Kopernik w Warsza-
wie odbyła się nowa edycja konferencji Europolis, któ-
ra tym razem poświęcona była ocenie miast pod kątem 
potrzeb ludzi młodych i nosiła tytuł Europolis. Miasta 
dla młodych. Towarzyszyła jej publikacja raportu Fun-
dacji Schumana i Fundacji Konrada Adenauera na te-
mat przyjazności polskich miast dla młodych ludzi. 

W rankingu zbadano atrakcyjność 66 polskich 
miast dla młodego pokolenia. Bielsko-Biała zajęło  
w tym zestawieniu 14. miejsce, co należy uznać za in-
formację bardzo pozytywną. 

Ogólnie wyniki tego rankingu nie są optymistycz-
ne. Średnia wszystkich ocenianych samorządów wy-
niosła 32 punkty na 100 możliwych. Warszawa, Rze-
szów, Katowice – to trzy miasta najwyżej ocenione 

europolis: miasta dla mŁodych
przez młodych mieszkańców. Zwycięska stolica zgro-
madziła 55 punktów na 100 możliwych. Aż 28 z 66 pol-
skich miast nie zdołało przekroczyć progu 30 punk-
tów. Warszawa zwyciężyła tylko w jednej z siedmiu 
kategorii rankingu, określającej kondycję gospodar-
czą. W tej dziedzinie zdeklasowała wszystkie inne pol-
skie miasta, a dość wysokie noty w większości pozo-
stałych obszarów zapewniły stolicy Polski prowadze-
nie w całościowym zestawieniu. Drugie miejsce zajął 
Rzeszów. Jego największa zaleta to wysokiej jakości 
edukacja, zarówno jeśli chodzi o wyższe uczelnie, jak 
i szkoły średnie. Podium rankingu Europolis zamykają 
Katowice. Miasto to zdecydowanie prowadzi jeżeli cho-
dzi o dostępność do dobrej jakości opieki zdrowotnej. 
Kolejne miejska zajęły – Gdańsk (4), Kraków (5), Wro-

cław (6), Opole (7), Poznań (8), Sopot (9), Łódź (10), 
Szczecin (11), Lublin (12), Krosno (13), Bielsko-Biała 
(14), Częstochowa (15), Olsztyn (16), Bydgoszcz (17), 
Gdynia (18), Zamość (19), Gliwice (20).

W konferencji Europolis uczestniczyła Maja Dę-
bowska z redakcjiBB, która osobiście cieszy się z faktu, 
że o roli młodych ludzi w miastach mówi się, że powinni 
oni być bardziej zaangażowani w decyzje, a ich zdanie 
szerzej brane pod uwagę. Konferencja była okazją do 
poznania doświadczeń innych miast, na przykład Po-
znania czy Warszawy, które już opracowały swe stra-
tegie dla młodych.

Europolis to jedno z największych w Polsce cy-
klicznych spotkań na temat rozwoju miast, którego ini-
cjatorami w 2013 roku byli Fundacja Schumana i m.st. 
Warszawa. Od 2015 roku konferencji towarzyszy pu-
blikacja raportu Fundacji Schumana i Fundacji Konra-
da Adenauera o polskich miastach.                             kk

22. edycję programu Przedsiębiorstwo Fa-
ir Play podsumowano podczas gali 22 listopada 
w warszawskim Centrum EXPO XXI. W obec-
ności prezydenta Bielska-Białej Jarosława Kli-
maszewskiego bielskie przedsiębiorstwa ode-
brały wyróżnienia przyznane w tym programie, 
a są to: Apena-Remont, Rekord Systemy Infor-
matyczne, WizjaNet, Bielsko-Bialskie Towarzy-
stwo Budownictwa Społecznego, Aqua, ZIAD 
Bielsko-Biała oraz Przedsiębiorstwo Komunal-
ne Therma.

Program Przedsiębiorstwo Fair Play re-
alizowany jest przez Instytut Badań nad Demo-
kracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, funk-
cjonujący przy Krajowej Izbie Gospodarczej. 
Do współpracy nad programem zaproszono in-
stytucje wspierania i promocji biznesu, organi-
zacje pracodawców oraz kluby i stowarzysze-
nia przedsiębiorców w całym kraju – stanowią-
ce zespół regionalnych administratorów. Oceny 
firm dokonywane są przez dwie komisje – re-
gionalną i ogólnopolską. W ich skład wchodzą 
przedstawiciele samorządów, także gospodar-

czych, banków i instytucji finansowych, uczel-
ni wyższych, organizacji przedsiębiorców, ZUS 
i organów podatkowych. Nad całością pieczę 
sprawuje kapituła, w której zasiadają autorytety 
życia politycznego i gospodarczego.

Program zachęca polskie firmy do – wpro-
wadzania zmian w wewnętrznej organizacji pra-
cy, kształtowania pozytywnych relacji ze spo-
łecznością lokalną oraz dbałości o środowi-
sko naturalne. Przedsiębiorstwa biorące w nim 
udział respektują na co dzień wartości etyczne, 
doskonale radzą sobie na rynku i odnoszą suk-
cesy gospodarcze. Potwierdza to tezę, że etykę 
i biznes można pogodzić. Firmy – laureaci na-
grody Przedsiębiorstwo Fair Play – mogą wyko-
rzystywać przyznany im tytuł w ich działalności 
rynkowej, uzyskując w ten sposób dodatkowy, 
znaczący argument w walce konkurencyjnej. 
Poddając się ocenie prowadzonej przez nie-
zależne instytucje oraz badaniu wiarygodności 
i rzetelności, zyskują uprzywilejowaną pozycję 
we wszelkiego typu przetargach, konkursach 
ofertowych i reklamie.                             opr. JacK 

firmy z bielsKa-biaŁej dziaŁają fair

zjazd hufca besKidzKieGo zhp
16 listopada odbył się 11. zjazd Hufca Beskidzkiego Związku 

Harcerstwa Polskiego w Bielsku-Białej. Gościem części oficjalnej 
spotkania był prezydent miasta Jarosław Klimaszewski. Podczas 
zjazdu podsumowano kadencję 2015-2019 Komendy Hufca Be-
skidzkiego ZHP i nagrodzono najlepiej pracujących harcerzy. 

Zjazd udzielił absolutorium za minioną kadencję wszystkim 
członkom komendy hufca. Komenda złożyła sznury funkcyjne, wrę-
czyła też podziękowania komendantowi hufca – hm. Zdzisławowi 
Koneckiemu. Na kolejną kadencję zjazd wybrał nowego komendan-
ta hufca, którym został hm. Sławomir Gajda, oraz pięcioosobową 
komendę w składzie: z-ca komendanta ds. programowych phm. Ur-
szula Przewoźniak, z-ca komendanta ds. pracy z kadrą phm. Do-
minika Machnio, z-ca komendanta, skarbnik hm. Zdzisław Konecki 
oraz członek komendy ds. kształcenia hm. Magdalena Górna-Pru-
del. Projekt Strategii Hufca na lata 2019-2023 przedstawiła zastęp-
czyni komendanta hufca hm. Magdalena Górna-Prudel.            JacK 
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Zakres usług medycznych świadczo-
nych przez Szpital Pediatryczny powiększył 
się o wykonywane u dzieci zabiegi artrosko-
powe stawu kolanowego i stawu barkowego. 
Wymagało to poszerzenia szpitalnej kadry  
o dodatkowego lekarza. Jest nim lek. med. 
Jakub Ptaszkiewicz, specjalista z zakresu or-
topedii i traumatologii narządu ruchu. Ale sam 

zieleń miejsKa ma eleKtryKa
– W związku z wejściem w życie ustawy o e-mobilności nasza 

firma, która świadczy usługi dla ludności, postanowiła coś zmienić  
w sposobie swojego działania – mówi prezes Zieleń Miejska sp.z o.o. 
Aleksander Adamiec. – Wszystko tak naprawdę zaczęło się od udzia-
łu w konferencji na temat elektromobilności zorganizowanej w biel-
skim ośrodku ZIAD. Zapoznałem się ze wszystkimi plusami i minusa-
mi użytkowania samochodów elektrycznych i postanowiłem, że nasza 
firma zakupi karawan napędzany silnikiem elektrycznym, aby osoby 
idące w kondukcie pogrzebowym nie musiały wdychać spalin. Nieste-
ty, okazało się, że na takie pojazdy jest za wcześnie, po prostu nie ma 
ich na rynku. Na razie zakupiliśmy samochód miniciężarowy, w którym 
mogą podróżować dwie osoby, a na jego pace można przewieźć na 
przykład kosiarkę do trawy – dodaje prezes A. Adamiec. 

Samochód kosztował 25 tysięcy zł, jest z 2012 r. Urządzenie ła-
duje się ok. 5 godzin i można nim pokonać dystans do 100 km. Zieleń 
Miejska pracuje na jedną zmianę, działa na terenie miasta oraz powia-
tu, dlatego po pracy można włączyć samochód do gniazdka i rano na-
ładowany jest już gotowy do działania.

Podobny samochód elektryczny posiada już Straż Miejska  
w Bielsku-Białej, zaś autami z napędem hybrydowym jeżdżą prezydent 
miasta Jarosław Klimaszewski i jego zastępcy.                                 JacK 

nowy rodzaj zabieGów w szpitalu pediatrycznym

przeciw przemocy 
wobec Kobiet

Co roku od 25 listopada do 10 grudnia  
w Polsce i na świecie trwa kampania 16 Dni Ak-
cji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć, or-
ganizowana przez Center for Women’s Global 
Leadership. 25 listopada jest Międzynarodo-
wym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, 
a 10 grudnia – Międzynarodowym Dniem Praw 
Człowieka. Kampania ma pomóc w wyelimi-
nowaniu wszelkich form przemocy wobec ko-
biet – przez edukację, wsparcie instytucjonalne  
i działania solidarnościowe. 

Klub Soroptymist International zorganizo-
wał w tych dniach kampanię informacyjną. To-
warzyszy jej kolor pomarańczowy – symbol ja-
śniejszej przyszłości bez przemocy. Bielski Ra-
tusz będzie podświetlony na pomarańczowo 30 
listopada. Soroptymistki rozwieszają też banery 
z hasłem Razem przeciw przemocy wobec ko-
biet, wywieszają plakaty i rozdają ulotki infor-
macyjne.                                                              r

W styczniu 2020 r. seniorzy zyskają dwa nowe miej-
sca, w których będą mogli realizować swoje pasje. Na li-
stopadowej sesji Rada Miejska Bielska-Białej powołała 
do życia dwa ośrodki wsparcia dla seniorów – Klub Se-
nior+ i Dzienny Dom Senior+.

Pierwszy z nich przeznaczony jest dla 30 osób zo-
stanie utworzony przy ul. Jutrzenki 20 w ramach Progra-
mu Wieloletniego Senior+ na lata 2015–2020. Formalnie 
rozpocznie działalność 1 stycznia 2020 r.

 – Celem działania Klubu Senior+ jest zapewnienie 
wsparcia osobom nieaktywnym zawodowo w wieku po-
wyżej 60 lat, które z powodu wieku, choroby bądź nie-
pełnosprawności wymagają częściowej opieki i pomocy  
w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. W za-
leżności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokal-
nym Klub Senior+ umożliwia korzystanie z oferty na 
rzecz społecznej aktywizacji, w tym z – oferty prozdro-
wotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności 
ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kultural-
nej, socjalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – informuje na-
czelnik Wydziału Polityki Społecznej UM Ewa Swatek. 

Również od 1 stycznia 2020 r. przy ul. Partyzan-
tów 62 rozpocznie działalność kolejny ośrodek wsparcia 
utworzony w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na 
lata 2015–2020 – Dzienny Dom Senior+. Tam także ko-
rzystać z niego może 30 osób. Dom zapewnia wsparcie 
osobom nieaktywnym zawodowo w wieku powyżej 60 
r.ż., głównie samotnym oraz niesamodzielnym, które –  
z powodu wieku, choroby bądź niepełnosprawności – wy-
magają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu nie-
zbędnych potrzeb życiowych.

 – W zależności od potrzeb stwierdzonych w śro-
dowisku lokalnym Dzienny Dom umożliwia korzystanie 
z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty 
prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie ak-
tywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyj-
nej, kulturalnej, socjalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Po-
nadto celem Dziennego Domu Senior+ jest utrzymanie 
osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych w śro-
dowisku lokalnym bez konieczności umieszczania ich  
w placówce o charakterze stacjonarnym – informuje Ewa 
Swatek.                                                                              JacK 

oferta dla osób starszych 

specjalista to za mało. 
Aby tego typu zabiegi 
mogły być wykonywa-
ne, konieczne było rów-
nież zainwestowanie  
w dodatkowe oprzyrzą-
dowanie medyczne.

 – Zakup sfinan-
sowany został przez 
wspierającą nasz szpi-
tal Fundację Razem dla 
Dzieci. Koszt oprzyrzą-
dowania to kilkadziesiąt 
tysięcy zł. Z pewnością 
warto było wydać te 
środki, bo stało się to  
z korzyścią dla chorych 
dzieci. Dotąd tego typu 
zabiegi u dzieci nie były 

wykonywane w naszym regionie i mali pacjenci 
z Podbeskidzia musieli szukać pomocy w pla-
cówkach medycznych na Górnym Śląsku – mó-
wi zastępca dyrektora szpitala Czesław Kapała.

Konsultacje i porady z zakresu artroskopii 
stawu kolanowego i biodrowego są udzielane  
w szpitalu od początku listopada, a pierwsze za-
biegi wykonano 15 listopada.                                r

Na zdjęciu od lewej 
lek. med. Jakub Ptasz-
kiewicz i lek. med. Mi-
rosław Harężlak, or-
dynator Oddziału Chi-
rurgii Dziecięcej obok 
nowego sprzętu
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Urodzona w Clevland w Ohio po-
etka jest autorką 11 tomików poetyckich. 
Wiele jej wierszy było publikowanych  
w liczących się czasopismach, takich jak 
The Georgia Review czy Nimrod. Korze-
nie poetki wywodzą się z Polski, z okolic 
Bielska-Białej i Tarnowa, skąd jej dziad-
kowie wyemigrowali do USA. 

W trakcie wizyty w Polsce nie tylko 
odbyła podróż sentymentalną, ale także 
wykładała gościnnie w Akademii Tech-
niczno-Humanistycznej współczesną 
poezję i literaturę amerykańską.

– Pełnym zaskoczeniem był dla 
mnie FotoArtFestival, którego inaugu-
racja zbiegła się z naszym przyjazdem 
do Bielska-Białej. Mieliśmy przyjem-
ność wziąć udział w maratonie autor-
skim oraz odwiedzić wystawy fotogra-
ficzne zorganizowane w ramach tej im-
prezy. Byłam pozytywnie zaskoczona 
rozmachem festiwalu, jego skalą, ja-
kością prezentowanych na nim prac  

i tym, że jest to tak międzynarodowa 
impreza. Brawo dla organizatorów i dla 
miasta – opowiada Linda Nemec Fo-
ster o tym, co ją zaskoczyło w naszym 
mieście. – Druga rzecz, która szczegól-
nie zwróciła moją uwagę, to przepięk-
na architektura miasta. Apartament, 
w którym zamieszkaliśmy na czas po-
bytu w Bielsku-Białej, zlokalizowany 
jest przy Rynku i stamtąd wyruszali-
śmy na spacery po wąskich, zabytko-
wych uliczkach. Słowo, które przycho-
dzi mi do głowy, kiedy o tym myślę, to 
klejnot. Tak! Bielsko-Biała to klejnot ar-
chitektoniczny. Trzeci aspekt, a może tę 
sprawę powinnam wymienić na pierw-
szym miejscu, to moje doświadczenie  
w charakterze wykładowcy podczas za-
jęć w ATH. Przede wszystkim chciała-
bym powiedzieć o studentach, którzy 
okazali się zdolnymi i błyskotliwymi mło-
dymi ludźmi, chętnie biorącymi czynny 
udział w moich zajęciach. Zaskoczyli 

Zespół Rondo jest jednocześnie zdobywcą Dyplomu Złotego  
i nagrody finansowej w kategorii chórów mieszanych, pucharu ks. bi-
skupa ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej Romana Pindla za naj-
ciekawszą interpretację utworu o charakterze sakralnym. Małgorza-
ta Podzielny otrzymała Puchar Rektora Akademii Muzycznej w Kato-
wicach dla najlepszego dyrygenta. Warto dodać, że dyrygowała ona 
dwoma chórami, bo prowadzi jeszcze Chór Con Brio Szkoły Muzycz-
nej im. G. Bacewicz I st. we Wrocławiu i czyni to z powodzeniem, bo  
i ten chór na bielskim festiwalu otrzymał Zloty Dyplom. Zespół Wokal-
ny Rondo dostał też nagrodę specjalną, jaką jest zwolnienie z opłaty 
rejestracyjnej międzynarodowego festiwalu chórów w Barcelonie w ro-
ku 2020 oraz Grand Prix przyznane przez nieoficjalne jury składające 
się ze słuchaczy Podyplomowych Studiów Chórmistrzostwa i Emisji 
Głosu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Podczas koncertu finało-
wego w sobotni wieczór zespół miał więc najwięcej powodów do rado-
ści spośród 10 chórów startujących w konkursie głównym.

Wręczone zostały także inne liczne nagrody i puchary. W prze-
glądzie chórów seniora triumfował Chór Mieszany Echo z Bielska-Bia-
łej pod dyrekcją Teresy Adamus, który uzyskał Złoty Dyplom, Puchar 
Prezesa Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz wyróżnienie za na-
strojową interpretację pieśni Laku noć. Tym razem uczestnicy festi-
walu przyjechali z Wrocławia, Katowic, Grodziska Mazowieckiego, Ty-
chów, Bytomia, Karwiny, Aleksandrowa Łódzkiego, Podkowy Leśnej  
i Kamnika (Słowenia) oraz gościnnie z Cypru. 

Festiwal promujący piękno chóralnego śpiewu zorganizował jak 
co roku Oddział Bielsko-Biała Polskiego Związku Chórów i Orkiestr 
pod wodzą pełnego energii oraz zaangażowania Krzysztofa Przemy-
ka oraz Regionalny Ośrodek Kultury. Na program festiwalu złożył się 
nie tylko konkurs, którego jury pracowało pod kierunkiem prof. dr hab. 

Aleksandry Paszek-Trefon, zorganizowane zostały także tradycyjne 
warsztaty chóralne, a efekt ich pracy poznaliśmy podczas koncertu in-
auguracyjnego w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, zakoń-
czonego festiwalowym hymnem – Śpiewaj radośnie.

Chóry koncertowały także poza Bielskiem-Białą, w domach 
kultury i kościołach – w Kozach, Bystrej, Godziszce, Mazańcowi-
cach. Tradycyjnie festiwal zawitał też do Domu Pomocy Społecznej 
Dom Nauczyciela. Przesłuchania i koncert finałowy odbyły się w go-
ścinnych jak zawsze dla Gaude Cantem progach Zespołu Państwo-
wych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej.                                         kk

śpiewali radośnie
W dniach 17-19 października odbywał się 15. Międzynarodowy Festiwal Chórów im. 
Kazimierza Fobera Gaude Cantem. Zdobywcą Grand Prix i Pucharu Prezydenta Miasta 
Bielska-Białej w konkursie chórów został Zespół Wokalny Rondo z Wrocławia pod 
dyrekcją Małgorzaty Podzielny.

mnie swoją otwartością, bezpośrednio-
ścią w wyrażaniu swoich odczuć zwią-
zanych z moją poezją. Dzięki spotkaniu 
z niektórymi z nich mogłam spojrzeć na 
moją twórczość ich oczami i z innej, no-
wej perspektywy. Zaskoczyło mnie tak-
że ciepłe i serdeczne przyjęcie przez 
pracowników wydziału, na którym pro-
wadziłam zajęcia. Czułam się jak jego 
pełnoprawny członek, czułam się jak  
w rodzinie. Mój przyjazd do Bielska-Bia-
łej w charakterze wykładowcy to speł-

ameryKanKa w bielsKu-biaŁej

nienie marzeń, aby znaleźć się w kra-
ju moich przodków, w pobliżu miejsca,  
z którego pochodzili i wnieść coś warto-
ściowego do tej społeczności. Dziękuję 
z głębi serca. Tak, to amerykańskie po-
wiedzenie oddaje w pełni moje uczucia, 
bo Bielsko-Biała jest teraz w moim ser-
cu i duszy – dodaje Linda Nemec Foster.

Poetka z Grand Rapids podczas 
pobytu w naszym mieście spotkała się 
też z zastępcą prezydenta Bielska-Białej 
Adamem Ruśniakiem.                        JacK 

W październiku stolicę Podbeskidzia odwiedziła Linda Nemec Foster, amerykańska 
poetka pochodząca z Grand Rapids, które jest naszym bliźniaczym miastem. 

Adam 
Ruśniak 
i Linda 
Nemec 
Foster

Koncert inauguracyj-
ny festiwalu



Bieżący rok, zgodnie z prognozami, przyniósł kontynuację trendów wzrostowych w 
głównych obszarach polskiej gospodarki. Perspektywy polskiej gospodarki, pomimo 
zawirowań w otoczeniu zewnętrznym, pozostają dobre. Rada Ministrów w założe-
niach do projektu budżetu państwa na 2020 r. zakłada, że w latach 2019 i 2020 realne 
tempo wzrostu PKB wyniesie odpowiednio 4,0% oraz 3,7% r/r. Głównym czynnikiem 
wzrostu pozostanie popyt krajowy, co obok działań podejmowanych w celu popra-
wy efektywności administracji podatkowej, sprzyjać będzie gromadzeniu dochodów 
przez sektor instytucji rządowych i samorządowych.
Oczekuje się dalszego wzrostu udziału inwestycji w PKB, m. in. w związku z rosną-
cym wykorzystaniem funduszy z bieżącej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. 
Najbardziej istotnym składnikiem wzrostu pozostanie jednak konsumpcja prywatna, 
wspierana optymistycznymi oczekiwaniami polskich konsumentów i dobrą sytuacją 
na rynku pracy.
W uzasadnieniu do ustawy budżetowej przyjęto następujące wytyczne dotyczące 
podstawowych wskaźników makroekonomicznych: realne tempo wzrostu PKB wy-
niesie odpowiednio 4,0% oraz 3,7% r/r., średnioroczny wzrost cen towarów i usług 
konsumpcyjnych utrzyma się na poziomie 2,5%, wzrost zatrudnienia w gospodarce 
narodowej – 0,5%, a wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce naro-
dowej – 6,0%. Rząd przyjął projekt budżetu państwa na 2020 rok, zakładający brak 
deficytu (pierwszy raz od 1989 r.). Jednakże według ekonomistów sektor finansów 
publicznych będzie miał deficyt. Wyniesie on około 0,5% PKB, a w 2021 r. wzrośnie 
do 1,5% PKB. To będzie wynikało m.in. z tego, że samorządy ucierpią na zmianach 
przepisów prawa (obniżenie stawki PIT z 18% na 17%, zwiększenie kosztów uzyska-
nia przychodu, wprowadzenie zerowego PIT dla osób poniżej 26 roku życia), a jed-
nocześnie muszą ponieść koszty zmian w systemie edukacyjnym, w tym podwyżek 
płac dla nauczycieli oraz koszty podwyżek płacy minimalnej wynagrodzeń zasadni-
czych. Możliwe, że deficyt pojawi się też w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, któ-
ry może ponieść część kosztów związanych z wypłatą tzw. trzynastek emerytalnych.
Trudno jednak przewidzieć czy przyszłe prognozy ekonomiczne osiągną oczekiwany 
poziom. Wymienione wskaźniki makroekonomiczne obarczone są bowiem zawsze 
pewnym stopniem ryzyka i mogą podlegać zmianom. W trakcie konstruowania bu-
dżetu miasta konieczne jest zatem kierowanie się zasadą ostrożności, pozwalającą 
ograniczyć potencjalne niekorzystne uwarunkowania dla budżetu. Racjonalne plano-
wanie budżetu na rok przyszły i lata następne konieczne jest również z uwagi na silne 
powiązanie części dochodów podatkowych z sytuacją gospodarczą w kraju. 
Ponadto w procesie planowania budżetowego należy wziąć pod uwagę istniejące 
ograniczenia formalno-prawne, w tym przede wszystkim konieczność zachowania 
na właściwym poziomie indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Bardzo istotne jest  
również monitorowanie poziomu wydatków bieżących, tak aby nie były one wyższe 
niż dochody bieżące. Przekroczenie przedmiotowego wskaźnika skutkuje bowiem 
sankcjami ustawowymi.
Przeszkodą w pracach nad budżetem są niejednokrotnie decyzje administracji rzą-
dowej w zakresie przekazywanych samorządom dodatkowych zadań, bez zapew-
nienia środków na ich realizację, co skutkuje wzrostem wydatków w kolejnych latach. 
Przy planowaniu budżetowym należy też uwzględnić zobowiązania wynikające z za-
ciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.
Opracowując budżet miasta na rok 2020, obok uwarunkowań zewnętrznych, 
uwzględniono następujące dane:
◘ informacje przekazane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju:
— o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przy-
jętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok,
— planowanej na 2020 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podat-
ku dochodowego od osób fizycznych,
— planowanej na 2020 rok wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa,
◘ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz inne docho-
dy, oszacowane w oparciu o materiały własne i przewidywane wykonanie w latach 
ubiegłych,
◘ decyzje Wojewody Śląskiego o dotacjach celowych z budżetu państwa,
◘ środki z budżetu Unii Europejskiej z nowego okresu programowania na lata 2014-
2020 w zakresie zadań inwestycyjnych, oświatowych i pomocy społecznej.
Należy też zaznaczyć, że zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwo-
ju w 2020 roku Bielsko-Biała jako miasto na prawach powiatu będzie zobowiązane 
do dokonania wpłaty do budżetu państwa w wysokości 13,0 mln zł (tzw. janosikowe). 
Wpłata ta jest naliczana zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego, na podstawie którego powiaty, których wskaźnik dochodów podatko-

wych na jednego mieszkańca jest wyższy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicz-
nie dla wszystkich powiatów, dokonują wpłat do budżetu państwa.
Dla przypomnienia, miasto Bielsko-Biała po raz pierwszy zobowiązane było do do-
konania wpłaty do budżetu państwa w 2005 roku. Wtedy wpłata ta stanowiła kwo-
tę 3,8 mln zł, w 2019 roku wynosiła 10,3 mln zł, natomiast w 2020 r. będzie wynosić 
13,0 mln zł.
Biorąc pod uwagę powyższe informacje, projekt budżetu miasta Bielska-Białej na 
2020 rok został przygotowany z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu wydatków 
bieżących w stosunku do dochodów bieżących i spełnia ustawowy wymóg zachowa-
nia indywidualnego wskaźnika zadłużenia dla naszego miasta.
Planowane dochody ogółem na 2020 rok stanowią łącznie kwotę 1 427 mln zł, są 
wyższe o 23,46% w stosunku do planu dochodów po zmianach w 2019 roku. Na tak 
duży wzrost dochodów w roku przyszłym mają przede wszystkim wpływ zaplanowa-
ne środki z budżetu Unii Europejskiej na kontynuację dwóch kluczowych inwestycji 
drogowych, tj. Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej (131,3 
mln zł) i Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej (41,0 mln 
zł) oraz na najważniejszą miejską inwestycję w zakresie opieki zdrowotnej, tj. Nowo-
czesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła 
II w Bielsku-Białej (40,0 mln zł).
W ramach ogólnej kwoty dochodów w wysokości 1 427 mln zł dochody bieżące wy-
noszą 1 200 mln zł, tj. 84,09% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 227 mln zł, 
tj. 15,91% dochodów ogółem.

Udział w budżecie poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:
Nazwa           Kwota dochodów         % udział w docho- 
              dach ogółem

Dochody ogółem  1 427 000 tys. zł 
Dochody bieżące  1 200 000 tys. zł  84,09%

• dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycz-
nych 
   295 924 tys. zł  20,74%
• dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 

   32 400 tys. zł  2,27%
• subwencje ogólne  277 627 tys.  zł  19,46%
• dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące: 
   275 204 tys. zł  19,29%
 – dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej 
   226 423 tys. zł  15,87%
w tym: 
 – pomoc państwa w zakresie wychowywania dzieci Program 500+ 
   182 925 tys. zł  12,82%
 – środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 
   4 005 tys. zł  0,28%
• pozostałe dochody bieżące: 318 845 tys. zł  22,34%
 – podatek od nieruchomości 157 000 tys. zł  11,00%

Dochody majątkowe:  227 000 tys. zł  15,91%
 – dochody ze sprzedaży majątku 6 753 tys. zł  0,47%
 – pozostałe dochody majątkowe 900 tys. zł   0,06%
 – dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje 
   219 347 tys. zł  15,37%
w tym: – środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 
   217 334 tys. zł  15,23%

 I. Dochody z poszczególnych grup skalkulowano w następujący sposób:
1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycz-
nych.
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 
są jednym z głównych źródeł dochodów miasta, a ich udział w budżecie na przyszły 
rok wynosi 20,74% dochodów ogółem. Do projektu budżetu przyjęto kwoty pomniej-
szone o 21 mln zł od kwot zaplanowanych do realizacji w 2019 r. Planowana w 2020 r.  
wielkość udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych jest mniejsza o 25 
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mln zł w stosunku do informacji przekazanych przez Ministra Finansów, Inwestycji  
i Rozwoju. miasto nie ma wpływu na wysokość tych dochodów. Są one bowiem uza-
leżnione od sytuacji gospodarczej, poziomu bezrobocia, wysokości wynagrodzeń,  
a także od ustawowych progów podatkowych i ulg. Kwotę zaplanowano na poziomie 
93,42% planu bieżącego roku, gdyż wzięto pod uwagę zmiany w PIT wprowadzone 
przez rząd. Jaki ostatecznie osiągną poziom w przyszłym roku budżetowym trudno 
obecnie przewidzieć. Z dotychczasowych analiz wynika, że w bieżącym roku budże-
towym nie uzyska się założonych wpływów z tego tytułu.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób praw-
nych.
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 
stanowią 2,27% planowanych dochodów ogółem. Biorąc pod uwagę kształtowanie 
się tych wpływów w poprzednich latach, a także prognozowany wskaźnik PKB na 
2020 rok, zaplanowano wzrost wpływów z tego tytułu o 4,52 % w stosunku do plano-
wanych dochodów w roku bieżącym.
3. Subwencje ogólne.
Subwencje ogólne z budżetu państwa wprowadzono do projektu na podstawie in-
formacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Przekazane informacje w zakre-
sie subwencji są wstępnymi kwotami, natomiast o ostatecznych wielkościach po-
szczególnych części subwencji ogólnej na 2020 rok miasto zostanie powiadomione  
w I kwartale 2020 r. po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2020 rok. 
W przypadku części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, jest ona wyższa  
o 5,78% w stosunku do kwoty tegorocznej. Natomiast część oświatowa subwencji 
ogólnej dla powiatu została zaplanowana o 16,76% wyżej w stosunku do kwoty z roku 
bieżącego. Z informacji przekazanej przez ministra wynika, że część oświatowa sub-
wencji ogólnej dla gminy i powiatu uwzględnia zmiany zakresu zadań oświatowych, 
w tym skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 wrze-
śnia 2019 r., skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego na-
uczycieli. Trzeba podkreślić, że mimo tego, iż co roku wzrasta część oświatowa sub-
wencji ogólnej, to jednak wciąż nie zapewnia ona pokrycia niezbędnych bieżących 
kosztów rzeczowych i płacowych, a zwłaszcza środków na zadania inwestycyjne. 
Stanowi to duże obciążenie finansowe dla budżetu miasta, bowiem pociąga za sobą 
konieczność zapewnienia dodatkowych źródeł finansowania tych zadań.  
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy została ustalona na poziomie 
83,93% części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy z tego roku, natomiast 
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu jest wyższa od tegorocznej  
o 35,22%.
4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.
Dochody z tego tytułu stanowią 19,29% dochodów miasta. Dotacje celowe z budże-
tu państwa zostały przyjęte w wielkościach określonych przez Wojewodę Śląskiego  
i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej. Uwzględniono 
również sporządzoną przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej kalkulację do-
tacji celowej z budżetu państwa na przedszkola oraz informację odnośnie wysokości 
środków na 2020 rok z tytułu porozumień: między jednostkami samorządu terytorial-
nego, z podmiotami innymi niż jednostki samorządu terytorialnego oraz z organiza-
cjami rządowymi (Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego) na pokrycie kosz-
tów przeprowadzenia zajęć nauki religii różnych wyznań w szkołach podstawowych  
i w liceach ogólnokształcących. Dotacje celowe z porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego zaplanowano na podstawie zawartych porozumień doty-
czących, m.in. finansowania Powiatowego Urzędu Pracy, Książnicy Beskidzkiej, Pod-
beskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, opieki nad bezdomnymi zwierzętami 
oraz usług komunikacji miejskiej na rzecz sąsiednich gmin. Dotacje celowe z tytułu 
pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano 
dotacje z gmin ościennych dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym 
w Bielsku-Białej. Środki z Funduszu Pracy – na 2020 rok zaplanowano środki z Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzeń 
i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. 
Kwota planu została wstępnie ustalona na podstawie kalkulacji sporządzonej przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej. Plan w tym zakresie zostanie zmieniony po 
otrzymaniu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oficjalnej informacji  
o wysokości przyznanych miastu środków na ten cel. Uwzględniono w tej grupie rów-
nież dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków eu-
ropejskich (4,0 mln zł). W ramach dotacji udzielonych z budżetu państwa dotacje na 
zadania z zakresu pomocy społecznej stanowią 15,87% dochodów miasta ogółem. 
Pomoc państwa w zakresie wychowywania dzieci program 500+ stanowi 80,79% do-
tacji z zakresu pomocy społecznej (12,82% dochodu miasta ogółem). Planowane do-
chody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrosły o 44,97% w po-
równaniu do planu tegorocznego.
5. Pozostałe dochody bieżące.
W tej grupie dochodów znajdują się przede wszystkim wpływy z podatków i opłat lo-
kalnych, jak również wpływy z usług, z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, dywidendy 
oraz wpływy z różnych dochodów, które trudno przewidzieć na etapie kształtowa-

nia budżetu. Stanowią one 22,34% dochodów miasta ogółem. Wpływy z podatków  
i opłat oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2019, uwzględniając 
zmiany w stosownych przepisach prawnych. Planując wielkość wpływów z podatku 
od nieruchomości założono, że stawki podatku na rok 2020 ulegną podwyższeniu  
w różnym stopniu. Uwzględniono również wzrost opłat za odbiór śmieci.
6. Dochody ze sprzedaży majątku.
Dochody ze sprzedaży mienia gminnego oraz majątku miasta na prawach powia-
tu oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to m.in. sprzedaż drewna  
z Lasu Komunalnego oraz pozyskiwanie drewna opałowego pochodzącego z wycinki 
drzew rosnących na terenie gminy Bielsko-Biała. Dochody ze sprzedaży materiałów 
do dalszej odsprzedaży np. albumy, mapy, kalendarze pocztówki, drobne upominki 
promujące miasto Bielsko-Biała. Dochody te zaplanowano na poziomie 99,82% te-
gorocznego planu.
7. Pozostałe dochody majątkowe.
W tej grupie dochodów znajdują się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytko-
wania wieczystego w prawo własności.
8. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej ujęto w projekcie budżetu na pod-
stawie zawartych umów. W roku przyszłym zaplanowano m.in. kontynuację trzech 
dużych projektów inwestycyjnych, tj.: Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 
w Bielsku-Białej (131,3 mln zł), Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) 
w Bielsku-Białej (41,0 mln zł) oraz Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onko-
logii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej (40,0 mln zł). Nato-
miast wśród projektów miękkich realizowane będą głównie projekty w zakresie zadań 
oświatowych i pomocy społecznej. 
Przygotowanie projektu budżetu miasta jest procesem skomplikowanym i trudnym, 
głównie z uwagi na fakt, że rosnące potrzeby bieżące i inwestycyjne miasta nie znaj-
dują pełnego pokrycia w gromadzonych dochodach. Trzeba wspomnieć, że budżet 
powinien być skonstruowany realistycznie i bezpiecznie. Bardzo istotne jest przy tym 
zachowanie właściwej relacji pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżący-
mi, będącej determinantem m.in. możliwych do zrealizowania celów inwestycyjnych. 
Ponadto, aby skorzystać z jak największej absorpcji środków unijnych przy realiza-
cji inwestycji, miasto musi zapewnić na nie wkład ze środków własnych. Dodatko-
wym ograniczeniem przy konstruowaniu budżetu miasta są przepisy prawa, a przede 
wszystkim obowiązek utrzymania indywidualnego wskaźnika zadłużenia na bez-
piecznym poziomie. Polityka finansowa w 2020 roku będzie zatem ukierunkowana 
na zapewnienie odpowiednich zasobów finansowych, umożliwiających optymalną re-
alizację postawionych celów, przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznego pozio-
mu zadłużenia miasta, o czym będzie świadczył indywidualny wskaźnik zadłużenia. 
Na jego stabilność największy wpływ ma nadwyżka operacyjna, która jest uzależ-
niona od dochodów własnych miasta. W projekcie budżetu na 2020 rok stanowią 
one 46,38% dochodów miasta ogółem i wzrosły o 4,43% w stosunku do roku 2019  
i o 11,34% w porównaniu do 2018 r.

II. Wydatki budżetowe:
Opracowując projekt budżetu konieczne było zapewnienie środków na obligatoryjne 
zadania, tj. uwzględniające bieżące utrzymanie miasta, przy założeniu wszelkich do-
stępnych działań oszczędnościowych, a także na realizację najważniejszych projek-
tów inwestycyjnych z udziałem środków unijnych oraz zadań kontynuowanych.
Planowane wydatki ogółem na 2020 rok stanowią kwotę 1 568,5 mln zł. W ramach 
ogólnej kwoty wydatków, wydatki bieżące wynoszą 1 146,5 mln zł i stanowią 73,1% 
wydatków ogółem, a wydatki majątkowe wynoszą 422 mln zł i stanowią 26,9% wy-
datków ogółem. Dla porównania, uchwalony budżet miasta na 2019 rok w zakresie 
wydatków wynosił 1 340,5 mln zł, w tym na wydatki bieżące zaplanowano 949,5 mln 
zł, co stanowiło 70,8% wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe 391,0 mln zł, tj. 
29,2% wydatków ogółem.
Zwiększenie wydatków bieżących wynika głównie ze wzrostu kosztów funkcjonowa-
nia jednostek organizacyjnych miasta, w tym skutków zmian płacowych (wzrost pła-
cy minimalnej i wzrost odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych). Mimo, 
że miasto podejmuje różne działania mające na celu ograniczenie kosztów (wspólny 
przetarg na dostawę energii elektrycznej, wspólna realizacja zadań z innymi jednost-
kami samorządu terytorialnego, czy termomodernizacja budynków miasta) nie ma 
możliwości dalszego obniżenia wydatków bieżących, przy jednoczesnym realizowa-
niu zadań własnych na oczekiwanym przez mieszkańców poziomie i standardzie. 
Znaczną część budżetu miasta stanowią wydatki na zadania oświatowe. Często 
zmieniające się prawo oświatowe skutkuje koniecznością wprowadzania zmian w or-
ganizacji oświaty. Największą pozycję wydatków na oświatę stanowią wynagrodze-
nia i pochodne od wynagrodzeń. 
Budżet oświaty na 2020 rok został zaplanowany zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami prawa, na podstawie aktualnego stanu organizacji oświaty obowiązującego od 
września 2019 roku i uwzględnia między innymi:
• wzrost o 46 oddziałów w liceach, technikach oraz szkołach zawodowych, 
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• skutek finansowy podwyżki o 9,6% wynagrodzeń nauczycieli od września 2019 ro-
ku,
• wzrost minimalnego wynagrodzenia administracji i obsługi od stycznia 2020 roku,
• nowe przepisy wprowadzające minimalną wysokość dodatku za wychowawstwo dla 
nauczycieli, którym powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy oraz innych 
dodatków przyznawanych nauczycielom do wynagrodzenia zasadniczego zgodnie  
z uchwałą w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warun-
ki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny do-
raźnych zastępstw oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w za-
kresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań zwią-
zanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych 
przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, nauczycielom przed-
szkoli, szkół oraz placówek, dla których organem prowadzącym jest miasto Bielsko-
-Biała, 
• skutek finansowy utworzenia nowych 6 oddziałów przedszkolnych wynikający  
z obowiązku zapewnienia przez gminę wychowania przedszkolnego,
• wzrost wydatków w szkołach zawodowych z uwagi na opłaty dokształcania teore-
tycznego młodocianych pracowników w zakresie danego zawodu oraz wypłaty wy-
nagrodzeń opiekunów praktyk zawodowych,
• wzrost wydatków na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
• wzrost wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (13. pensja).
Największym źródłem finansowania oświaty jest część oświatowa subwencji ogólnej. 
Z uwagi na to, że jest to subwencja, a nie dotacja, nie jest ona przypisana do żadnego 
konkretnego zadania i w opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej jest przeznaczona 
na dofinansowanie, a nie sfinansowanie bieżących wydatków oświatowych. Od wielu 
lat część oświatowa subwencji ogólnej wyliczona dla naszego miasta jest znacznie 
niższa od wydatków ponoszonych na realizację zadań oświatowych, a dynamika jej 
wzrostu nie odpowiada zmianom wprowadzanym przez Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej w postaci nowych, kosztownych regulacji prawnych. W 2019 roku miasto do-
płaciło do oświaty 173,8 mln zł, natomiast w 2020 roku kwota planowanej dopłaty jest 
wyższa i wynosi 184,4 mln zł.
W zakresie zadań realizowanych w ramach pomocy społecznej w 2020 roku przewi-
duje się wzrost wydatków na wypłatę niektórych świadczeń oraz na realizację usług 
w szczególności dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz  rodzin objętych wspar-
ciem miasta, między innymi:
• zwiększenie wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych dla osób 
starszych w związku z planowanym wzrostem liczby osób  korzystających z usług   
w 2020 roku,
• zwiększenie wydatków dotyczących pokrycia kosztów utrzymania mieszkańców 
Bielska-Białej umieszczonych w domach pomocy społecznej na obszarze funkcjono-
wania innych jednostek samorządu terytorialnego, 
• zwiększenie wydatków dotyczących kosztów funkcjonowania ośrodków wsparcia 
dla osób starszych (domy dziennego pobytu, kluby samopomocy), 
• zwiększenie wydatków w związku z rozwojem mieszkalnictwa chronionego na te-
renie miasta Bielska-Białej dla osób starszych, niepełnosprawnych i wychowanków 
placówek opiekuńczo-wychowawczych zagrożonych wykluczeniem społecznym, któ-
rym przysługuje wsparcie państwowych instytucji, 
• zwiększenie wydatków, w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej zadania dotyczącego zapewnienia schronienia i właściwego wsparcia mat-
kom z dziećmi i kobietom w ciąży,
• zwiększenie wydatków na realizację Programu 500+, w związku ze zmianą od  
1 lipca 2019 roku ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowy-
waniu dzieci. 
• zwiększenie wydatków na  realizację Miejskiego Programu związanego ze zmianą 
systemu ogrzewania,
• zwiększenie wydatków, w związku z uruchomieniem Miejskiego Centrum Usług 
Społecznościowych dla osób starszych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych 
oraz dzieci i młodzieży pochodzących z niewydolnych wychowawczo rodzin przy ul. 
Wzgórze 14 w Bielsku-Białej.
Należy jednak zaznaczyć, że w 2019 roku w związku z realizacją Programu 500+ 
oraz Programu Dobry Start zaobserwowano spadek wypłaty niektórych świadczeń  
z pomocy społecznej, np. zasiłki celowe na żywność, wypłata pomocy materialnej dla 
uczniów, a także wypłaty świadczeń w ramach programu wieloletniego Pomoc pań-
stwa w zakresie dożywiania. 
W 2020 roku miasto Bielsko-Biała nadal będzie korzystało ze środków z Unii Euro-
pejskiej. 
W perspektywie finansowej 2014-2020 miasto Bielsko-Biała realizuje projekty unijne 
w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT), a także projekty konkursowe 
oraz projekty kluczowe, przede wszystkim: 
• Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej, 
• Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej,

• Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana 
Pawła II w Bielsku-Białej.
 
Jak wynika z powyższych informacji, w zasadzie nie ma możliwości ograniczania wy-
datków bieżących, gdyż konieczne jest zapewnienie środków na bieżące funkcjono-
wanie miasta. Ponadto przy konstruowaniu budżetu warto zwrócić uwagę na fakt, że 
oddawane corocznie do użytkowania inwestycje miejskie generują w latach następ-
nych dodatkowe koszty bieżące związane z ich utrzymaniem. 
Wydatki bieżące zostały przyjęte na poziomie, przy którym występuje nadwyżka 
operacyjna, czyli dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatki bie-
żącymi. Jej wysokość na etapie planowania budżetu na 2020 rok wynosi 53,5 mln zł. 
Nastąpił spadek o 5,3 mln zł w odniesieniu do nadwyżki operacyjnej jaką budżet mia-
sta miał zaplanowaną na koniec 3 kwartału 2019 roku, która stanowi podstawę pla-
nowania na rok następny. 
Planowane w 2020 roku wydatki majątkowe w kwocie 422 mln zł dotyczą wydatków 
inwestycyjnych oraz wydatków związanych z zakupem i objęciem udziałów, a także 
wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego.
Największy udział w wydatkach majątkowych stanowią inwestycje w zakresie trans-
portu, na które przeznaczono 200,4 mln zł, tj. prawie 47,5%, ochrony zdrowia – 77,5 
mln zł tj. 18,4%, inwestycje oświatowe – 50,3 mln zł, tj. 11,9%, w zakresie gospodar-
ki mieszkaniowej – 37,7 mln zł, tj. 8,9%, w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony 
środowiska – 19,5 mln zł, tj. 4,6%, wydatków majątkowych ogółem.

W ramach wydatków w dziale – Transport i łączność zaplanowano m.in. następują-
ce zadania:
• Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej 113,3 mln zł,
w tym: środki z Unii Europejskiej 78,7 mln zł,
• Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej 23 mln zł,
w tym: środki z Unii Europejskiej 18,1 mln zł,
• Rozbudowa skrzyżowania ul. Józefa Lompy, ul. Cieszyńskiej i ul. Mikołaja Koperni-
ka w Bielsku-Białej  7,2 mln zł,
• Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej    6,7 mln zł,
• Budowa nowych i modernizacja istniejących ścieżek rowerowych 5,5 mln zł,
• Budowa połączenia drogowego Alei gen. Władysława Andersa z ul. Piastowską
w Bielsku-Białej 5,3 mln zł,
• Modernizacja elementów nawierzchni jezdni i chodników 5,0 mln zł,
• Rozbudowa ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego wraz z odcinkiem ul. Janisława 
Grondysa w Bielsku-Białej 3,6 mln zł,
• Rozbudowa Alei Armii Krajowej odc. od ronda gen. Augusta Emila Fieldorfa Nila do 
dolnej stacji kolejki gondolowej Szyndzielnia w Bielsku-Białej – Etap I 2,8 mln zł,
• Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych 2,7 mln zł,
• Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 1 i ul. Mazańcowickiej
w Bielsku-Białej – etap I 2,5 mln zł,
• Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych i gminnych  2,2 mln zł.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano m.in.  zadania:
• Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych – etap I 5,8 mln zł,
• Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych – etap II 3,2 mln zł,
• Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych 
w Bielsku-Białej  3,4 mln zł,
• Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej 3,0 mln zł, 
w tym: środki z Unii Europejskiej 2,2 mln zł,
• Budownictwo komunalne – etap II 3,0 mln zł,
• Wykupy nieruchomości 2,5 mln zł.

W zakresie administracji publicznej zaplanowano m.in. zadania:
• Modernizacja budynku przy placu Ratuszowym 1 wraz z montażem klimatyzacji
w pomieszczeniach biurowych 3,2 mln zł,
• Rozbudowa budynku przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32 3,0 mln zł,
• Modernizacja serwerowni i sieci LAN wraz z węzłami rozdzielczymi     1,7 mln zł,

W zakresie oświaty zaplanowano wydatki inwestycyjne, w tym m.in. na:
• Termomodernizację oraz rozbudowę budynku Zespołu Szkół Technicznych i Han-
dlowych przy ul. Józefa Lompy 11 9,1 mln zł,
• Modernizację basenu w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej 
przy ul. Sterniczej 4  8,1 mln zł,
• Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Zapłocie Duże 
1 6,0 mln zł,
• Rozbudowę Przedszkola nr 4 przy ul. Kazimierza Wielkiego 12 4,0 mln zł,
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• Budowę przedszkola przy ul. Janowickiej w Hałcnowie 4,0 mln zł,
• Modernizację boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych 
w Bielsku-Białej 1,4 mln zł. 

W zakresie ochrony zdrowia zaplanowano środki z przeznaczeniem na:
• Nowoczesną bazę Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana 
Pawła II w Bielsku-Białej 62,5 mln zł,
w tym: środki z Unii Europejskiej 44,9 mln zł,
• Restrukturyzację wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala 
Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej 9,8 mln zł,
— Śląską Cyfrową Platformę Medyczną eCarsMed – Telemedycyna i eksplorację 
danych medycznych 2,6 mln zł,
•  Zakupy sprzętu i aparatury medycznej w ramach programu wieloletniego na lata
2016-2024, pod nazwą Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych  
2,4 mln zł.

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planowane są zadania:
• Aktywne przestrzenie – rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej – Etap  
II i III 4,7 mln zł,
w tym: środki z Unii Europejskiej 2,6 mln zł,
• Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ogranicze-
nia 
emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych
 w roku 2020 2,0 mln zł,
• Zagospodarowanie terenu w Parku Strzygowskiego oraz wybudowanie Zielonej 
Plaży Miejskiej w rejonie ulicy Leszczyńskiej w Bielsku-Białej 1,2 mln zł,
• Amfiteatr w Lipniku – leśne miejsce wypoczynku i zabawy 0,9 mln zł.

W dziale Kultura fizyczna zaplanowano m.in. zadanie pn. Modernizacja pływalni Pa-
norama 6,7 mln zł.

W projekcie budżetu zapewnione zostały także środki na:
• realizację Budżetu Obywatelskiego 5,0 mln zł, w tym na wydatki bieżące – 1,6 mln 
zł, na wydatki majątkowe – 3,4 mln zł,
• realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 4,4 mln zł,
• prace społeczno-użyteczne – 1,4 mln zł,
• akcję lato – zima – 0,9 mln zł,
• wydatki związane z ochroną środowiska – 1,5 mln zł,
• wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 50 
mln zł.

Ponadto w planie finansowym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, z dotacji przed-
miotowej budżetu miasta w kwocie 5,0 mln zł oraz środków własnych Zakładu, zapla-
nowano 12,6 mln zł na remonty budynków, w tym:
• w budynkach komunalnych 9,0 mln zł, z tego 5,0 mln zł na remonty pustostanów,
• w budynkach wspólnot mieszkaniowych 3,6 mln zł – wpłaty na fundusz remontowy.
Natomiast  w planie inwestycyjnym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zaplanowano 
19,4 mln zł dotacji celowej, miedzy innymi na poprawę efektywności energetycznej 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych, remonty konserwatorskie dziewięciu za-
bytkowych kamienic oraz uciepłownienie budynków. Środki z dotacji celowej prze-
znaczone zostaną także na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz nie-
zbędne przebudowy budynków.

W związku z zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia przez miasto kredytami, 
pożyczkami i emisją obligacji komunalnych, a także udzielonymi poręczeniami oraz 
kosztami związanymi z obsługą długu miasta, w budżecie miasta konieczne jest za-
pewnienie na ten cel środków w kwocie 111.831 tys. zł, w tym na:
• spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich i w 2019 roku 
101.601 tys. zł,
• odsetki i inne koszty związane z zaciągniętymi kredytami, pożyczkami oraz emisją 
obligacji komunalnych 9.043 tys. zł,
• ewentualne wydatki z tytułu udzielonych poręczeń 1.187 tys. zł.
Uwzględniając przedstawione powyżej zamierzenia, w 2020 roku na realizację wy-
datków przeznaczono ogółem kwotę 1 568,5 mln zł, w tym na wydatki w działach (wg 
udziału %):

Nazwa działu   Kwota  % udział w wydatkach 

Dział 801 – Oświata i wychowanie  433 157 tys. zł 27,61%
Dział 600 – Transport i łączność  292 030 tys. zł 18,62%
Dział 855 – Rodzina   246 182 tys. zł  15,70%

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
    101 753 tys. zł 6,49%
Dział 750 – Administracja publiczna 93 992 tys. zł 5,99%
Dział 851 – Ochrona zdrowia  87 230 tys. zł 5,56%
Dział 852 – Pomoc społeczna  62 137 tys. zł 3,96%
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 45 034 tys. zł 2,87%
Dział 926 – Kultura fizyczna  40 315 tys. zł 2,57%
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
    39 510 tys. zł 2,52%
Dział 758 – Różne rozliczenia  36 432 tys. zł 2,33%
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 35 313 tys. zł 2,25%
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
    29 196 tys. zł 1,86%
Dział 757 – Obsługa długu publicznego 10 231 tys. zł 0,65%
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
    7 643 tys. zł 0,49%
Dział 710 – Działalność usługowa  4 580 tys. zł 0,29%
Dział 630 – Turystyka   1 639 tys. zł 0,11%
Dział 020 – Leśnictwo   1 494 tys. zł 0,09%
Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 522 tys. zł  0,03%
Pozostałe działy łącznie:  110 tys. zł  0,01%
(w tym: Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 10 tys. zł, Dział 550 – Hotele i restaura-
cje – 50 tys. zł, Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa oraz sądownictwa – 29 tys. zł, Dział 752 – Obrona narodowa 1 tys. 
zł, Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty 
chronionej przyrody – 20 tys. zł).

W ramach środków w poszczególnych działach wydatki bieżące stanowią kwotę 
 1 146,5 mln  zł, tj. 73,1% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe stanowią kwotę 
422 mln zł, tj. 26,9%  wydatków ogółem.
 
Należy jednak zaznaczyć, że wykonanie tego bardzo trudnego budżetu 2020 roku nie 
będzie możliwe bez udziału finansowania zewnętrznego w postaci kredytu, pożyczek 
i przychodów z emisji obligacji komunalnych.
Różnica pomiędzy dochodami w wysokości 1 427 mln zł, a wydatkami w kwocie  
1 568,5 mln zł, stanowi deficyt budżetu miasta w wysokości 141,5 mln zł.
Źródłem  pokrycia deficytu budżetu miasta Bielska-Białej w kwocie 141,5 mln zł oraz 
rozchodów budżetu w wysokości 101,6 mln zł są: kredyt w kwocie 220 mln zł, pożycz-
ka rewitalizacyjna z Banku Gospodarstwa Krajowego – 15,3 mln zł, pożyczka z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1,3 mln zł, emi-
sja obligacji komunalnych – 3,9 mln zł, a także wolne środki w wysokości 2,6 mln zł. 
Planowane do zaciągnięcia w 2020 roku kredyty i pożyczki, a także emisja obligacji 
stanowią znaczne obciążenie dla przyszłorocznego budżetu. Należy jednak zwrócić 
uwagę, że aby zabezpieczyć wkład własny do projektów unijnych tylko w zakresie za-
dań inwestycyjnych konieczne jest zapewnienie na ten cel środków w kwocie prawie 
76 mln zł. Przewiduje się jednak, że jak co roku będą podejmowane wszelkie możli-
we działania mające na celu zmniejszenie tego zadłużenia, ponieważ koszty jego ob-
sługi i spłaty obciążają w następnych latach budżet miasta i tym samym ograniczają 
środki na jego funkcjonowanie. Takie działania są konieczne, ponieważ trzeba mieć 
na uwadze wskaźniki zadłużenia. 
Pomimo zaplanowanych na 2020 rok kredytów, pożyczek i obligacji, dopuszczalny 
wskaźnik spłaty zobowiązań (indywidualny wskaźnik zadłużenia) nie jest przekro-
czony.
Indywidualny wskaźnik zadłużenia miasta Bielska-Białej wynikający z art. 243  usta-
wy o finansach publicznych liczony dla 2020 roku wynosi 3,26%  –  przy dopuszczal-
nym 12,42%. Należy jednak zwrócić uwagę, że konieczne będzie bieżące monitoro-
wanie poziomu wskaźników zadłużenia nie tylko w 2020 roku, ale również w latach 
następnych, tak aby zadłużenie utrzymywało się na bezpiecznym poziomie.
Konstruując projekt budżetu na 2020 rok musimy także mieć świadomość, że obec-
nie nie znamy wykonania dochodów (głównie udziału w podatku dochodowym od 
osób fizycznych), wykonania wydatków, ani wysokości kredytu, który zostanie wyko-
rzystany w bieżącym roku. 

Przedstawiając założenia i omówione wcześniej ważniejsze zadania przedkładam 
Radzie Miejskiej niniejszy projekt budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok z proś-
bą o jego uchwalenie. W odrębnym dokumencie przedstawiam wieloletnią prognozę 
finansową miasta Bielska-Białej.

PREZYDENT  MIASTA
JAROSŁAW  KLIMASZEWSKI
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W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 24/440  29.11.20199
miasto

334 autorów to uczniowie szkół podstawowych, 
61– uczniowie likwidowanych gimnazjów, 114 – ucznio-
wie szkół średnich. Po zapoznaniu się z wszystkimi 
utworami jury w składzie Tomasz Jastrun (przewodni-
czący), Jan Picheta, Juliusz Wątroba, Irena Edelman  
– postanowiło tradycyjnie uhonorować drukiem w Lipo-
wym almanachu sto tekstów stu autorów, którzy wyróż-
nili się świeżością odbioru rzeczywistości, obiecującym 
warsztatem literackim lub nawet stworzeniem własnej 
wizji świata przedstawionego w utworze. 

Podsumowując konkurs, jurorzy napisali: Nadal 
podstawowym gatunkiem literackim, którym posługuje 
się dzisiejsza młodzież, są opowiadania. Z roku na rok 
ich liczba rośnie. Sporo jest także liryki. Niestety sta-
łym trendem – obserwowanym od kilku lat – wydaje się 
być spadek tekstów poświęconych przyrodzie, zwłasz-
cza pisanych przez dzieci ze szkół podstawowych, choć 
przez pierwsze lata Lipy było ich bardzo wiele. Jurorzy 
mogą potwierdzić słowa wypowiedziane z okazji po-
przedniego przeglądu, że jest to jednak znak czasu. Lu-
dzie od najmłodszych lat funkcjonują już głównie w sys-
temie znaków nienaturalnych (dzięki smartfonom, kom-
puterom, komórkom, radiu i telewizji itd.), rezygnując  
z kontaktów z przyrodą, która przez wieki była dla mło-
dych autorów bogatym źródłem literackich inspiracji.

Tradycyjnie imprezę finałową Lipy prowadzili sze-
fowa Bestu Irena Edelman i poeta Jan Picheta. 

 – Jestem niezwykle dumny, że mogę się z wami 
tutaj spotkać i być na scenie w towarzystwie tak zna-
komitych artystów. Cieszę się, że do jury tego znako-
mitego konkursu, który znany jest w całej Polsce, da-
je się zaprosić takie nazwiska. W imieniu władz mia-

sta chciałbym podziękować wszystkim organizatorom. 
Wam, młodzi piszący, życzę dalszych sukcesów – po-
wiedział zastępca prezydenta Bielska-Białej Adam Ru-
śniak. 

Tomasz Jastrun podkreślał, że Lipa to przegląd 
bez pierwszych nagród.

 – Nie ma w Polsce konkursu literackiego, który 
ma tak długą tradycję. Pierwsi nasi laureaci mają już 
dzieci, których dzieci biorą udział w Lipie. W tym roku 
znowu przesłano na nasz konkurs mniej niż kiedyś wier-
szy, jest za to wiele opowiadań, które są coraz krótsze. 
A im krócej, to tym trudniej. Jest chyba znakiem cza-
su, że kurczy się poezja, a rozrasta się proza. W koń- 
cu młodzi piszą tysiące listów w Internecie, piszą je pro-
zą. A jednak to – jak zwykle – poezja wydaje się naj-
bardziej interesująca. Nie ma co się dziwić, poezja jest 
nie tylko kobietą, jest też dzieckiem, bo bez wrażliwo-
ści dziecka nie ma poezji, nie ma sztuki. Pisanie wier-
szy, prozy, dziennika, to bardzo piękna forma utrwala-
nia siebie, dawania świadectwa, robienia czegoś z ni-
czego. Dzięki pisaniu jesteśmy nie tylko mądrzejsi, ale 
też ładniejsi – mówił Tomasz Jastrun. – Niezwykłą ce-
chą naszego konkursu jest to, że nie ma pierwszych 
nagród, jest setka równorzędnych, a laureatami są 
autorzy z całej Polski, też z małych miast i ośrodków.  
Z wiekiem wrażliwość ludzi twardnieje, potem często 
znika. A bez niej nie ma sztuki. Rolą naszego konkursu 
jest to, aby przynajmniej część laureatów ocaliła swoje 
wrażliwe dziecko, ale też sztukę, w dorosłej przyszło-
ści – dodał poeta.

W podobnym tonie wypowiedział się drugi z juro-
rów satyryk i poeta Juliusz Wątroba.

lipa 2019: im Krócej, tym trudniej 
18 października w Spółdzielczym Centrum Kultury Best na Złotych Łanach podsumowano  
wyniki 37. Wojewódzkiego i 23. Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości 
Literackiej Lipa’2019. W przeglądzie wzięło udział 509 autorów z całej Polski, którzy nadesłali  
1.206 utworów. 

 – Świat zmienia się na naszych oczach i my 
zmieniamy się razem z nim. Na naszych oczach zmie-
nia się też nasz przegląd. Już nie jest zaskoczeniem to, 
że prac prozatorskich jest więcej niż poezji. Bo to od 
kilku lat już stała tendencja. Ale zdumienie pozostaje. 
Przecież przywilejem i symptomem młodości było zwy-
kle piękne bujanie w obłokach wyobraźni, materializu-
jące się wierszami pełnymi uniesień, zapachów pierw-
szych miłości zaplątanych w pnącza szkolnych proble-
mów; zachwytów nad naturą czy fenomenem istnienia. 
A dzisiaj proza zdominowała świat i naszą Lipę też. 
Choć jest tu też jakaś sprzeczność, swoisty paradoks. 
Z jednej strony poezja jest mniej pracochłonna, bo zwy-
kle to efekt chwili uniesienia, zapisanej naprędce na 
kartce, a raczej komputerze; z drugiej zaś strony pró-
by prozatorskie, zazwyczaj obszerniejsze, wymagają 
dłuższej pracy, cyzelowania, przemyśleń. Jeśli do tego 
dodamy to, że w chaosie i natłoku informacji coraz trud-
niej się skupić, zebrać myśli – powiedział Juliusz Wą- 
troba.                                                                            JacK

MAFIA 2019 – czyli 5. Młodzie-
żowy Amatorski Festiwal Inspiracji Ar-
tystycznych odbył się 4 października  
w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz. Było 
to wydarzenie wprowadzające młodych 
ludzi w świat sztuki zaangażowanej.

Uczestnicy wzięli udział w różno-
rodnych warsztatach artystycznych pod 
wspólnym tytułem Ziemia jest tylko jed-
na, podczas których tworzyli artystycz-
ne wypowiedzi na ważne dla współcze-
snego świata tematy. Wypowiadali się 
w obronie praw człowieka, apelowali  
o działania ratujące naszą planetę przed 
ekologiczną zagładą. 

W ramach imprezy przygotowa-
no także wernisaż 7. Międzynarodo-
wego Biennale Plakatu Społeczno-
-Politycznego. Młodzież miała moż-
liwość zobaczyć plakaty nagrodzone  

w ramach międzynarodowego konkursu 
na plakat społeczno-polityczny – prace 
artystów z Europy, Ameryki i Azji, którzy, 
w twórczy sposób, wzięli udział w dys-
kursie o współczesnym świecie. 

Efekty pracy młodzieży zosta-
ły podsumowane prezentacją każdej 
z grup warsztatowych na scenie Ku-

biszówki. Uczestnicy mogli podziwiać 
stworzony podczas warsztatów per-
formance artystyczny, a także plakaty, 
mozaiki, gry planszowe oraz niezwykle 
efektowaną, przestrzenną konstrukcję 
plastyczną wykonaną pod kierunkiem 
wybitnego artysty Waldemara Rudy-
ka. Finał festiwalu uświetnił występ gru-

py wokalnej Feeling działającej w Domu 
Kultury im. Wiktorii Kubisz. 

Łącznie w tym wydarzeniu wzięło 
udział  200 uczniów bielskich szkół wraz 
z opiekunami. Współorganizującym fe-
stiwal partnerem Kubiszówki była Fun-
dacja Jonatan – Pomagamy dzieciom  
z wyzwaniami.                                           r

sztuKa w obronie ziemi, czyli mafia w Kubiszówce

Adam Ruśniak z laureatką Igą Łęgowską
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Placówkę z okazji jubileuszu odwiedzili licz-
ni goście z prezydentem miasta Jarosławem Kli-
maszewskim, który złożył gratulacje jej uczniom  
i nauczycielom.

 – To piękny jubileusz, szkoła jest moim 
rówieśnikiem. Wiem, ile wydarzyło się w mo-
im życiu przez te 50 lat, ale też wiem, ile było 
wyzwań, przeszkód i problemów w życiu szko-
ły. Ta szkoła jest wyjątkowa, bo pracuje z wy-
jątkową młodzieżą, która wymaga większej tro-
ski. Trudno sobie wyobrazić naszą edukację  
w mieście bez niej – mówił prezydent, wyra-
żając uznanie za udział społeczności lokalnej  
w dbaniu o szkołę, która posiada licznych spon-
sorów. – Gratuluję, składam życzenia kolejnych 
wspaniałych lat, samorząd będzie o was dbał – 
zapewnił prezydent.

W imieniu dyrektora bielskiej Delegatu-
ry Kuratorium Oświaty w Katowicach życzenia 
przekazała wizytator Elżbieta Skrzypek; były to 
także jej osobiste gratulacje i życzenia, bo – jak 
wyznała – jest dumna ze swej uczennicy, jaką 
przed laty była obecna dyrektor szkoły Magda-
lena Bulińska. Ocena tej szkoły podczas wizyta-
cji kuratorium była zawsze bardzo wysoka.

Wzruszający i wymowny prezent przeka-
zał szkole i dyrektorce jej poprzednik na tym 
stanowisku, emerytowany dyrektor Andrzej To-
karz. To Złote Serce nr 34 od Fundacji Pomo-
cy Dzieciom, które sam otrzymał w 2002 roku. 
Młodzież i nauczyciele przygotowali zabawny 
program kabaretowy, gorąco oklaskiwany przez 
gości i szkolną społeczność.

Historię szkoły, która została utworzona  
w 1969 roku, przypomniała dyrektor Magdalena 
Bulińska. Pierwszym dyrektorem szkoły, wów-
czas zasadniczej specjalnej, został Kamil Du-
dek i pełnił tę funkcję przez 16 lat, będąc rów-
nocześnie kierownikiem Szkoły Podstawowej nr 
17. Szkoła zmieniała siedziby – ul. Sikorskiego, 
ul. Lipnicka. W 1983 roku otrzymała imię Kon-
stantego Ildefonsa Gałczyńskiego. We wrze-
śniu 1995 roku rozpoczęła zajęcia w budynku 
przy ulicy Wapienickiej w Bielsku-Białej, a w pa- 
ździerniku 1997 roku ruszyły prace nad jej roz-
budową. W 2003 roku oddano do użytku nową 
część budynku. Od 2004 roku nosi nazwę Ze-
spół Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego. 
Jej mury opuściło 3.250 absolwentów. Zdobyli 
zawody, które są poszukiwane na rynku pracy.

 – Obecnie kształcimy uczniów w zawo-
dach kucharz, cukiernik oraz monter zabudo-
wy i robót wykończeniowych w budownictwie. 
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom ryn-
ku pracy, oferujemy dwa kolejne – asystent fry-
zjera i pracownik pomocniczy obsługi hotelo-
wej. Szkoła może się poszczycić bardzo wyso-
ką zdawalnością egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje w zawodzie – mówiła dyrektor M. 

Bulińska. Szkoła bierze udział w unijnym projek-
cie Efektywne kształcenie zawodowe kluczem 
do sukcesu na lokalnym rynku pracy. Uczniowie 
i nauczyciele aktywnie uczestniczą w akcjach 
charytatywnych, takich jak m.in. Pola nadziei 
czy Góra grosza, dzięki którym wspierają oso-
by najbardziej potrzebujące. W roku 2014 szko-
ła otrzymała certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Pro-
mujących Zdrowie.

Młodzież Zespołu Szkół Specjalnych im. 
K. I. Gałczyńskiego co roku bierze udział w wie-
lu imprezach sportowych, np. w mityngach lek-
koatletycznych czy biegach długodystansowych 
w Tychach, zajmując czołowe miejsca. Dziś po-
siada dostosowaną do potrzeb bazę dydaktycz-
ną, m.in. pracownie informatyczne oraz salę 
multimedialną, bibliotekę, dwie sale gimnastycz-
ne oraz nowe boisko szkolne, stołówkę.

– Nasi absolwenci dobrze sobie radzą ja-
ko pracownicy budowlani, pomocnicy kucharza, 
cukiernicy. Absolwenci szkoły przysposabiają-
cej do pracy znajdują swoje miejsce w warszta-
tach terapii zajęciowej na terenie naszego mia-
sta. Bardzo dobrze współpracujemy z Bielskim 
Stowarzyszeniem Muzycznym, wspólnie z inny-
mi szkołami zostaliśmy zaproszeni przez Teatr 
Lalek Banialuka do udziału w projekcie Serfuj  
z kulturą i poznaj magię teatru. Jesteśmy aktyw-
nymi animatorami Festiwalu Nauki i Sztuki Aka-
demii Techniczno-Humanistycznej, organizując 
wystawy prac i występy artystyczne. Aktywność 
fizyczna jest dla nas bardzo ważna. Profesjo-
nalne obiekty udostępnia nam Bielsko-Bialski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. W 2006 roku uczeń 
naszej szkoły reprezentował Polskę na Świato-
wych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Szan-
ghaju, gdzie zdobył złoty i srebrny medal. Nasi 
uczniowie odnoszą sukcesy w konkurach pla-
stycznych – długo wymieniała dokonania szkoły 
dyrektor M. Bulińska.

Dyrektorka nie pominęła działalności cha-
rytatywnej podejmowanej przez szkolną spo-
łeczność, która w ciągu 10 lat zebrała 32.796 
zł na rzecz hospicjum w ramach akcji Pola na-
dziei. W akcji Góra grosza zebrano około 200 kg 
groszy na kwotę 2,5 tys. zł. Grupa nauczycie-
li założyła stowarzyszenie, którego celem jest 
wyrównywanie szans, a z jego oferty korzysta 
coraz większa grupa uczniów, rodziców i absol-
wentów.

– Nie bylibyśmy tutaj, gdyby nie poprzed-
ni dyrektorzy i pracownicy, dlatego dzisiaj dzię-
kujemy wam za lata pracy i zaangażowania 
– zwróciła się do zaproszonych na jubileusz 
emerytów dyrektor Bulińska. Zacny jubileusz  
z pewnością zostanie pięknie zapisany na kar-
tach historii szkoły, a w pamięci uczestników 
uroczystości pozostanie na długo.               

Katarzyna Kucybała

25 października jubileusz 50-lecia swego istnienia obchodził Zespół Szkół Specjalnych im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. 

ta szKoŁa jest wyjątKowa

Jarosław Klimaszewski i dyrektor Magdalena Bulińska
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20 lat GieŁdy w wapienicy
Giełda w Bielsku-Białej istnieje od 1996 roku,  

w 1999 roku, czyli 20 lat temu, jej działalność przenie-
siono z ul. Warszawskiej do nowo powstałych obiektów 
przy ul. Wypoczynkowej w Wapienicy. Pierwotna Be-
skidzka Giełda Hurtowa Sp. z o.o. została przekształ-
cona w spółkę akcyjną Beskidzki Hurt Towarowy, któ-
rej akcjonariuszem jest miasto Bielsko-Biała. Podsta-
wowym przedmiotem działalności spółki jest wynajem 
obiektów handlowych, magazynowych, a także parkin-
gów podmiotom zewnętrznym oraz prowadzącym han-
del hurtowy artykułami rolno-spożywczymi.

Na 12-hektarowym terenie sąsiadującym z dro-
gą ekspresową S52 znajdują się cztery hale, darmo-
wy parking, bankomat i 350 straganów, na których wy-
stawcy oferują odzież i obuwie polskich producentów, 
narzędzia, drobne oraz małe AGD, a także różnego ro-
dzaju wyroby rzemieślnicze. Dodatkowo BHT S.A. mo-
że pochwalić się największą w regionie wystawą mebli 
produkowanych w Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowi-
cach i okolicach Bielska-Białej. Można je zakupić bez-
pośrednio u producenta w hali nr 1. 

Warto podkreślić, że na Giełdzie zakupy można 
zrobić w każdą niedzielę – pomimo obowiązującego od 
2018 roku zakazu handlu. Giełda w Wapienicy to nie 
tylko meble i odzież, ale także najwyższej jakości pro-

dukty spożywcze, które nabyć można od poniedziałku 
do soboty, od godziny 2.00 do 10.00. 

 – Zapraszam wszystkich mieszkańców na nie-
dzielne zakupy. Na giełdzie zaopatrzą się państwo  
w świetne produkty od lokalnych przedsiębiorców – 
mamy bardzo duży wybór garniturów, kurtek, płaszczy, 
obuwia i wiele innych. Myślę, że perełką tego miejsca 
jest hala meblowa, na której można zamówić meble na 
wymiar w rozsądnej cenie, ale cechujące się bardzo 
wysoką jakością – zaprasza prezes zarządu Beskidz-
kiego Hurtu Towarowego S.A. Marcin Szarek.              r

BESKIDZKI HURT TOWAROWY S.A.
ul. Wypoczynkowa 78
43-300 Bielsko-Biała

MEBLE, ODZIEŻ, OBUWIE, NARZĘDZIA
niedziele w godz. 7.00-14.00
WARZYWA, OWOCE
poniedziełek – sobota w godz. 2.00-10.00

 

Bielsko-Biała i okolice na dawnej pocztówce  
i fotografii w czasach II wojny światowej

W tym roku odchodzimy 80. rocznicę wybuchu  
II wojny światowej. Bogate obchody, które na terenie 
miasta zaczęły się w sierpniu, kończy wydanie albumu 
Bielsko-Biała i okolice na dawnej pocztówce i fotogra-
fii w czasach II wojny światowej, autorstwa Wiesława 
Dziubka i Wojciecha Kominiaka, Album jest pierwszą 
wydawniczą próbą przedstawienia – w tak obszernej 
formie – okresu okupacji hitlerowskiej w naszym mie-
ście, w oparciu o zebrany materiał fotograficzny i ilu-
stracyjny. 

Książka jest kontynuacją dwóch poprzednich pu-
blikacji, ukazujących miasto nad rzeką Białą w cza-
sach, kiedy należało do cesarstwa austriackiego: Biel-
sko-Biała na dawnej pocztówce w czasach monarchii 
austro-węgierskiej, autorstwa Piotra Keniga i Wojcie-
cha Kominiaka – I wyd. 2001 r., II wyd. 2008 r., oraz  
w okresie międzywojnia: Bielsko-Biała w czasach  
II Rzeczypospolitej autorstwa Ewy Janoszek i Wojcie-
cha Kominiaka – wyd. 2008 r. 

Zbiór prezentowany w najnowszym albumie za-
wiera 240 fotografii i widokówek, w wielu przypadkach 
dotąd niepublikowanych, wśród których znajdują się 
również unikatowe zdjęcia lotnicze Bielska, Białej i oko-
lic z ok. 1944 r. Zdjęcia zostały opatrzone odpowied-
nim komentarzem zredagowanym w taki sposób, aby 
czytelnik odniósł wrażenie, że bezpośrednio uczestni-
czy w wydarzeniach ilustrowanych przez fotografie. Do-
datkowo w aneksach zamieszczono spis ulic, zestawia-
jąc nazwy funkcjonujące przed 1939 r. z tymi nadany-

nowy album o mieście

mi w czasie okupacji, porównując je z obecnie obowią-
zującymi. Album rozpoczynają fotografie tunelu kolejo-
wego w Bielsku pod ulicą 3 Maja wysadzonego przez 
polskich saperów w noc poprzedzającą wejście Wehr-
machtu do miasta. Następnie prezentowany jest fotore-
portaż z wkroczenia do Bielska wojsk niemieckich, au-
torstwa Ferdynanda Pernerstorfera, bielskiego fotogra-
fa i wydawcy pocztówek. Został on wzbogacony ama-
torskimi zdjęciami, dając tym samym pełniejszy obraz 
tego wydarzenia, tak tragicznego w skutkach dla pol-
skich mieszkańców obu miast. W dalszej części albumu 
zostały przedstawione amatorskie zdjęcia z lat 1939-
1945, a po nich widokówki Bielska, Białej i okolic wraz 
z górskimi schroniskami. Na końcu zaprezentowano 
wspomniane już powyżej zdjęcia lotnicze z ok. 1944 r.,  
na których zaznaczono ważniejsze budynki administra-
cji niemieckiej, a także miejsca straceń Polaków.

 – Mamy nadzieję, że album zagości w państwa 
domach i przyczyni się do lepszego poznania zawiłej, 
ale zarazem bardzo interesującej historii Bielska-Bia-
łej – przekonują Wiesław Dziubek i Wojciech Kominiak, 
autorzy albumu.  

INFORMACJE O AUTORACH:
Wiesław Dziubek: 

bielszczanin, rocznik 1974 r. Zawodowo prywat-
ny przedsiębiorca, nauczyciel. Współzałożyciel Biel-
sko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego, pasjonat 
historii Bielska-Białej, zwłaszcza Wapienicy. Twórca 
historycznego, niekomercyjnego portalu Beskidia.pl,  
w którym od 2008 r. zgromadzono i udostępniono po-
nad 8.000 archiwalnych zdjęć z Bielska-Białej i okolic. 

Wojciech Kominiak: 
bielszczanin, współzałożyciel Bielsko-Bialskie-

go Towarzystwa Historycznego, miłośnik historii Biel-
ska-Białej ze szczególnym uwzględnieniem ikonogra-
fii miasta, tematyki dotyczącej filmu i bielskich kin oraz 
dziejów Hałcnowa. Współautor albumów: z Piotrem 
Kenigem Bielsko-Biała i okolice na dawnej pocztówce  
w czasach monarchii austro-węgierskiej (2001, 2008),  
z Ewą Janoszek Bielsko-Biała i okolice na dawnej 
pocztówce w czasach II Rzeczypospolitej (2008), książ-
ki wraz z Władysławem Motyką i Grzegorzem Wnętrza-
kiem Dzieje kościoła i parafii Trójcy Przenajświętszej  
w Bielsku-Białej. Autor książki Hałcnów od A do Z. 
Szkice z dziejów historii i współczesności (2015). 

Z Wojciechem Dudkiem z amatorskich mate-
riałów filmowych zrealizował dokument Parę dni, kil-
ka chwil, trochę ujęć... czyli opowieść o Bielsku-Białej  
w latach 60. XX w. (2010).

opr. JacK 
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święta na starówce
13-22 grudnia, Rynek, pl. Bolesława Chrobre-
go, pl. Wojska Polskiego

WYSTĘPY ARTYSTYCZNE NA  RYNKU:
13 grudnia
godz. 19.00 – Kasia Cerekwicka

14 grudnia
godz.16.00 – Zróbmy. To świętuje na Starówce,
godz. 17.00 – zespoły Miejskiego Domu Kultury,
godz. 17.30 – Świąteczny Chór myBB,
godz. 18.00 – Kamuflaż,
godz. 19.00 – Damian Luber z zespołem

15 grudnia
godz. 16.00 – Świąteczny Chór myBB,
godz. 17.00 – Piosenka bajkowa,
godz. 18.00 – Chór Gospel z DK w Olszówce

16 grudnia
godz. 18.00 – Hollywoodzka Szkoła Śpiewu

17 grudnia
godz. 18.00 – Akademia Dźwięku,
godz. 19.00 – Trojak Street Combo

18 grudnia
godz. 18.00 – Świąteczna Chwila,
godz. 19.00 – Dzień Dobry na święta

19 grudnia, godz. 18.00 – Świątecznie z DJ-em

20 grudnia, godz. 19.00 – Arka Noego

21 grudnia
godz. 16.00 – Świąteczny Chór myBB,
godz. 17.00 – zespoły MDK,
godz. 18.00 – Włóczykije,
godz. 19.00 – Fausystem i Aleksandra Nykiel

• Nowa rzeźba bajkowa – przedstawiająca  
dwie postaci z serialu Pampalini łowca 
zwierząt zostanie odsłonięta 5 grudnia  
o godz. 10.00 na skwerze przy ul. Bohate-
rów Warszawy, blisko krzywego mostku. 

• Zapalenie choinki zaplanowano 6 grudnia 
o godz. 17.00 na pl. Chrobrego.

• Tego samego dnia zostanie otwarte lodo-
wisko na placu Wojska Polskiego.

sylwester w bielsKu-biaŁej

31 GRUDNIA NA PLACU RATUSZOWYM
godz. 20.00-22.00 – DJ-e Radia Bielsko
godz. 22.00 – zespół Psio Crew
godz. 23.00 – Mariusz Kalaga: światowe przeboje
godz. 00.00 – życzenia złoży bielszczanom i gościom prezydent 
Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski
godz. 00.10-1.00 – zespół Akurat
widowisko wizualne – gra świateł i multimediów zsynchronizowa-
na z muzyką, przygotowanie firma Groda

Uwaga: na plac Ratuszowy oraz teren wokół placu i Ratusza 
nie będą wpuszczane osoby z ogniami sztucznymi i osoby będące 
pod wpływem alkoholu!

SYLWESTROWE HITY WSZECH CZASÓW W BCK
Organizatorem Sylwestra na placu Ratuszowym jest  Bielskie 

Centrum Kultury, które zaprasza także 31 grudnia o godz. 19.00 
do Domu Muzyki przy ulicy Słowackiego 27 na Sylwestrowe hity 
wszech czasów. W świat muzyki Straussa, Lehara, Bizeta, Mon-
tiego, Sheerana, Bocka, Toma Jonesa czy zespołu ABBA – wpro-
wadzą publiczność Narodowa Orkiestra Symfoniczna Filharmonii 
Lwowskiej pod dyrekcją Woytka Mrozka, śpiewacy – Melanie Go-
erlitz, Agata Sava, Piotr Salata, Ina Fedoryi, Natalia Kughar, My-
khailo.

VIVA ITALIA! W TEATRZE POLSKIM
Z kolei na Sylwester w teatrze pod hasłem Viva Italia! zapra-

sza 31 grudnia o godz. 20.00 Teatr Polski. W koncercie przygoto-
wywanym pod artystyczną opieką dyrektora TP Witolda Mazurkie-
wicza wystąpią Rafał Sawicki, Maria Suprun, Andrzej Lichosyt (go-
ścinnie), Marta Gzowska-Sawicka, Adam Myrczek, Tomasz Lorek, 
Anna Guzik-Tylka, Grzegorz Margas i Wiktoria Węgrzyn-Lichosyt.

22 grudnia
godz. 16.00 – Talizman,
godz. 17.00 – Świąteczny Chór myBB,
godz. 18.00 – Kapela Góralska Beskid,
godz. 19.00 – Tomek Lewandowski i SzeSzeMa

występy zespołów będzie można oglądać na tele-
bimach ustawionych na pl. Chrobrego i pl. Wojska 
Polskiego

KIERMASZ I STREFA DLA DZIECI:
Na Rynku w drewnianych pawilonach han-

dlowych czynne będą stoiska gastronomiczne. Na 
placu Chrobrego otwarta zostanie Strefa dla dzieci  
z karuzelami, saniami Mikołaja, animacjami z udzia-
łem Elfów i innymi atrakcjami. Tam również ustawio-
ne zostaną stoiska z zabawkami i innymi artykułami 
dla dzieci. Stoiska własne z wyrobami świąteczny-
mi i rękodziełem będą na pl. Wojska Polskiego obok 
lodowiska.

inne atrakcje: warsztaty dla dzieci, na pl. Woj-
ska Polskiego pokazy jazdy figurowej, dyskoteka  
w słuchawkach, nauka jazdy na łyżwach, animacje

organizatorzy: Wydział Promocji i Sportu Urzędu 
Miejskiego, Bielskie Centrum Kultury i Agencja Re-
klamowa Promix

pampalini, choinKa i otwarcie lodowisKa

zabawne speKtaKle  
w bcK

W spektaklu pt. Dziwna para 2 grudnia  
o godz. 19.00 zobaczymy zobaczymy duet ko-
mediowy Cezary Żak i Artur Barciś. Oskar jest 
racjonalistą, bałaganiarzem, kochającym uroki 
życia dziennikarzem sportowym; a Feliks jego 
zaprzeczeniem – domatorem, pedantem, hipo-
chondrykiem i histerykiem. Ich perypetie życio-
we, odmienność charakterów są zabawne, dow-
cipne i ciepłe. 

Spektakl Mężczyzna idealny, który poka-
zany zostanie 8 grudnia o godz. 17.30 i 20.00  
w Bielskim Centrum Kultury, nazwano komedią 
terapeutyczną. Otóż sławny showman telewi-
zyjny i gwiazdor estrady przeżywa kryzys oso-

bowości i zgłasza się na kurację do kliniki lecze-
nia męskich nerwic. Jak to się skończy, dowie-
my się, oglądając spektakl, w którym występują 
m.in. Adrianna Biedrzyńska, Katarzyna Cicho-
pek, Małgorzata Lewińska, Krzysztof Ibisz, Da-
riusz Kordek i Michał Milowicz.

Po włoski przebój kinowy Dobrze się kła-
mie w miłym towarzystwie sięgnęli realizatorzy 
spektaklu Dobrze się kłamie, który będzie miał 
ogólnopolską premierę. W BCK pokazany zosta-
nie 30 stycznia o godz. 17.00 i 20.00. Adaptację 
oraz tłumaczenie przygotował Bartosz Wierz-
bięta – mistrz dowcipnych dialogów, znany m.in.  
z polskiej wersji Shreka i Pingwinów z Madaga-
skaru. Na scenie Szymon Bobrowski, Anita So-
kołowska, Marcin Perchuć, Olga Bołądź, Woj-
ciech Zieliński, Katarzyna Kwiatkowska, Przemy-
sław Sadowski i Bartłomiej Topa.                       q
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dzierżawa
Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(jedn. tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) – po-
daję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 
gminnych, położonych w Bielsku-Białej – przeznaczo-
nych do oddania w dzierżawę zgodnie z zarządzenia-
mi prezydenta miasta 
1. nr ON.0050.742.2019.MGR z 28 października 2019 
r. – dzierżawa na czas oznaczony 3 lat nieruchomości 
przy ul. Skromnej obręb Lipnik – do wykorzystania  
z przeznaczeniem na ogródek przydomowy – na 
rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: dz. 821/275 KW BB1B/00061046/6
powierzchnia: 254 m2

czynsz: 0,05 zł miesięcznie + VAT (stawka może ulec 
aktualizacji)
teren niezabudowany, nieobjęty planem – zgodnie ze 
SUiKZP działka położona jest w obszarze zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej
2. nr ON.0050.743.2019.MGR z 28 października 2019 
r. – dzierżawa na czas nieoznaczony nieruchomości 
przy ul. Młyńskiej obręb Żywieckie Przedmieście 
– do wykorzystania z przeznaczeniem na ogródek 
przydomowy – na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: dz. 317/44 KW BB1B/00056820/8
powierzchnia: 196 m2

czynsz: 0,05 zł miesięcznie + VAT (stawka może ulec 
aktualizacji)
teren niezabudowany, nieobjęty planem – zgodnie ze 
SUiKZP działka położona jest w obszarze usług 
3. nr ON.0050.744.2019.MGR z 28 października 2019 
r. – dzierżawa na czas oznaczony trzech lat nierucho-
mości przy ul. Międzyrzeckiej obręb Wapienica – do 
wykorzystania z przeznaczeniem na teren zielony wo-
kół budynku mieszkalnego poza ogrodzeniem – na 
rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: cz. dz. 14/16, cz.dz.14/8 
KW BB1B/00061068/6
powierzchnia: 635 m2, 929,50 m2

czynsz: 0,18 zł rocznie + podatek VAT (stawka może 

ulec aktualizacji)
teren niezabudowany, objęty planem – uchwała RM nr 
XLIV/1063/2009 z 30.06.2009 r., jednostka 7 P-U te-
reny produkcji, hurtowni, rzemiosła
4. nr ON.0050.748.2019.MGR z 29 października 2019 
r. – dzierżawa na czas oznaczony trzech lat nierucho-
mości przy ul. Gwarków obręb Stare Bielsko – do 
wykorzystania na ogródek przydomowy – na rzecz 
osoby fizycznej.
oznaczenie: cz. dz. 3280/3 KW BB1B/00060379/2
powierzchnia: 235 m2

czynsz: 11,75 zł miesięcznie + obowiązujący VAT 
teren niezabudowany, objęty planem – uchwała RM nr 
XXIV/648/2008 z 29.04.2008 r., jednostka 98_KDD-
03 tj. tereny komunikacji drogowej – ulice dojazdowe, 
98_MN-10, tj. budownictwo jednorodzinne
5. nr ON.0050.749.2019.MGR z 29 października 2019 
r. – dzierżawa na czas oznaczony trzech lat nierucho-
mości przy ul. Gwarków obręb Stare Bielsko – do 
wykorzystania na ogródek przydomowy – na rzecz 
osoby fizycznej
oznaczenie: cz. dz. 3280/3 KW BB1B/00060379/2
powierzchnia: 92 m2

czynsz: 4,60 zł miesięcznie + obowiązujący VAT 
(stawka może ulec aktualizacji)
teren niezabudowany, objęty planem – uchwała nr 
XXIV/648/2008 z 29.04.2008 r., jednostka 98_KDD-
03 tj. tereny komunikacji drogowej – ulice dojazdowe, 
98_MN-10, tj. budownictwo jednorodzinne
6. nr ON.0050.755.2019.MGR z 4 listopada 2019 r. 
– dzierżawa na czas oznaczony 3 lat nieruchomości 
przy ul. Karpackiej na rzecz osoby fizycznej prowa-
dzącej działalność gospodarczą z przeznaczeniem 
pod miejsca postojowe przy lokalu gastronomicznym.
oznaczenie: część dz. 1930/10 KW BB1B/00056954/6
powierzchnia: 25 m2

czynsz: 87,50 zł miesięcznie + obowiązujący VAT 
(stawka może ulec aktualizacji)
teren niezabudowany, objęty planem – uchwała RM nr 
VIII/168/2011 z 7.06.2011 r., działka znajduje się czę-
ściowo w jednostce 118 Zi-05 i 118 U-02                  q

sprzedaż
Na podstawie art. 11, art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 
35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaję do publicz-
nej wiadomości wykaz zabudowanej nieruchomości 
gminnej położonej w Bielsku-Białej, przeznaczonej 
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogra-
niczonego zgodnie z uchwałą nr VIII/103/2019 Ra-
dy Miejskiej z 14 maja 2019 r. oraz zarządzeniem nr 
ON.0050.756.2019.MGR prezydenta Bielska-Białej  
z 4 listopada 2019 r.
położenie: ul. Działkowców 12A obręb Stare Bielsko
oznaczenie: dz. 1955/13, dz. 1955/16 KW BB1B/0006
0379/2
powierzchnia: 3524 m2, 136 m2, budynek o pow. użyt-
kowej 461,87 m2
jednostka w planie zagosp.: obowiązuje miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego (nr 107) przy-
jęty uchwałą Rady Miejskiej z 30 czerwca 2009 r. – 
jedn. UT, UA, UG
cena nieruchomości: 974.270,00 zł, w tym budynek: 
461.870,00 zł, grunt: 512.400,00 zł, tj. cena dz. 
1955/13 – 493.360,00 zł, cena dz. 1955/16 – 
19.040,00 zł
cena obowiązuje do 3 stycznia 2020 r.
Cena działki nr 1955/16 powiększona zostanie o obo-
wiązujący podatek VAT.  
Byli właściciele nieruchomości lub ich spadkobiercy 
mają pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości za po-
daną wyżej cenę, jeżeli stosownie do przepisów ww. 
ustawy złożą wnioski w terminie 6 tygodni licząc od 
dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Byli właści-
ciele lub ich spadkobiercy, w przypadku skorzystania 
z przysługującego im prawa, będą zobowiązani do 
zwrotu kosztów poniesionych przez gminę Bielsko-
-Biała związanych z przygotowaniem nieruchomości 
do zbycia.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Inte-
resanta Urzędu Miejskiego, plac Ratuszowy 6, parter, 
stanowisko nr 4.                                                              q

25 listopada zebrała się Rada Se-
niorów Miasta Bielska-Białej utworzona 
cztery lata temu. Jej przewodnicząca 
Elżbieta Rosińska na wstępie powitała 
byłego prezydenta miasta Jacka Krywul-
ta, który sprzyjał utworzeniu takiej rady 
w naszym mieście

– Chciałam wszystkim państwu 
bardzo serdecznie podziękować za to, 
że ta rada w ogóle powstała, że mieli-
śmy okazję w niej pracować, że zawsze 
czułam wsparcie i przychylność władz 
miasta, co jest bardzo ważne, a nie we 
wszystkich miastach spotykane. Mam 
nadzieję, że jakiś ślad po nas zostanie. 
Udało się nam zrealizować kilka inicja-
tyw, za to wszystko bardzo dziękuję – 
mówiła Elżbieta Rosińska.

Podziękowania seniorom zasiada-
jącym w radzie złożył też przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Janusz Okrzesik.

– Każdy z państwa zostawił trwa-
ły ślad po swych działaniach. W ra-
dzie pracowały osoby znane, jak choć-
by Krzysztof Jonkisz, pierwszy prezy-
dent Bielska-Białej. W przyszłym roku 
obchodzić będziemy 30-lecie restytucji 
samorządu. Mamy tutaj też byłych rad-
nych i osoby publiczne, które przez wie-
le lat działały na rzecz miasta. Szczegól-
ne podziękowania kieruję do tych, którzy 
już kończą pracę w tej radzie, ale zachę-
cam do działania na innych polach – po-
wiedział J. Okrzesik.

Przemawiając w imieniu prezy-
denta Jarosława Klimaszewskiego, je-

pożeGnanie pierwszej rady seniorów

go zastępca Przemysław Kamiński 
podkreślił, że spotkania z radą senio-
rów były dla niego zawsze inspirujące. 
Ciepłe słowa do członków rady skie-

rował też wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Piotr Ryszka. Potem każdy 
z członków rady otrzymał pamiątkowy 
dyplom.                                                    kk 



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 24/440  29.11.201914
informator

Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1 i 6 pracuje 
od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30, 
w czwartki 8.00–17.00, w piątki 8.00–15.00
Centrala: 334971497, 334971498, 
 faks: 334971786
Informacja  – pl. Ratuszowy 1: tel. 334971400 
  – pl. Ratuszowy 6: tel. 334971800

Awaria oświetlenia ulicznego: UM, tel. 334971702 
zgłoszenia e-mail: oświetlenie@um.bielsko.pl
lub tel. 991 

Awaria świateł sygnalizacji drogowej, 
MZD, tel. 334726010, od 7.30 do 15.30

 
SUEZ Bielsko-Biała S.A: 
w godzinach pracy tel. 334992000, 334992019
e-mail: zom.bielskobiala@sitapolska.com.pl
bok-bb@sitapolska.com.pl

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

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

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

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej   
tel. 338146221 lub 988
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 338150984

Straż Miejska  tel. 986, 338228114, 338228115
 e-mail: sm@strazmiejska.bielsko.pl
Miejska Komenda Policji tel. 997, 338121200
Państwowa Straż Pożarna tel. 998, 338126065

POGOTOWIA
Pogotowie ratunkowe        tel. 999, 338123412
Pogotowie energetyczne   tel. 991
Pogotowie gazowe        tel. 992, 338113853
Pogotowie ciepłownicze   tel. 993, 338128323
Pogotowie wodociągowe  tel. 994, 338126870
  e-mail: aqua@aqua.com.pl
GOPR  tel. 985, 338296900

DYŻURY CZŁONKÓW RADY SENIORÓW 
MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ
czwartki w godz. 11.00-13.00
pl. Opatrzności Bożej 18
tel. 606714592
  

ważne telefony
W Polsce na cukrzycę choruje ok. 3,5 mln osób,  

z czego ok. 1 mln nie jest świadomych swojej choroby. 
Co czwarta z osób po 60. roku życia choruje na cukrzy-
cę, a wśród osób po 80. roku życia cukrzycę stwierdza 
się u połowy badanych. Osób ze stanem przedcukrzy-
cowym może być dwukrotnie więcej.

Do tej pory nie ustalono, jakie geny są odpowie-
dzialne za powstawanie cukrzycy. Niektóre badania do-
wodzą, że wystarczy, aby jeden rodzic chorował na cu-
krzycę typu 2, a na 50 proc. zachoruje na nią również 
dziecko. Zatem, mówiąc o cukrzycy, możemy wykazać 
tylko pewne predyspozycje do zachorowania.  

Mimo wysiłków podejmowanych przez instytucje 
ochrony zdrowia, lekarzy oraz stowarzyszeń diabety-
ków, cukrzyca pozostaje jednym z trudniejszych wy-
zwań dla współczesnej medycyny, a problemy związa-
ne z diabetologią wciąż czekają na skuteczne rozwią-
zania. Uważa się, że cukrzyca typu 2 jest powikłaniem 
nadwagi lub otyłości, które są zazwyczaj spowodowa-
ne nadmierną kalorycznością posiłków i niskim stop-
niem aktywności fizycznej. W badaniach przeprowa-
dzonych w latach 90. ubiegłego wieku wykazano, że 
zwiększenie aktywności fizycznej (np. poprzez wyko-
nywanie szybkiego spaceru przez co najmniej 30 min, 
dziennie przez 5 dni w tygodniu i ograniczenie kalorycz-
ności posiłków) pozwala zmniejszyć ryzyko rozwoju cu-
krzycy o około 60 procent.

Cukrzyca to choroba nieuleczalna, dlatego waż-
ne są działania, które pomogą uchronić się przed nią.

 Należą do nich:
– zredukowanie masy ciała  oczywiście w przy-

padku osób otyłych;
– dbanie o regularną aktywność fizyczną; należy 

jednak pamiętać, że wysiłek fizyczny powinien być do-
stosowany do wieku i możliwości; 

– odpowiednia, zbilansowana dieta bogata w wa-
rzywa i owoce; ważne, aby spożywać tyle kalorii, ile po-
trzebuje organizm; należy wybierać produkty naturalne, 
bogate w błonnik, węglowodany złożone oraz tłuszcze 
pochodzenia roślinnego; 

– regularne spożywanie przynajmniej trzech po-
siłków dziennie, co zapewni stały dopływ składników 
odżywczych do organizmu; 

– czytanie etykiet w poszukiwaniu ukrytego cu-
kru, który kryje się w produktach przetworzonych, np. 
w skoncentrowanych produktach owocowych lub wa-
rzywnych, np. sokach owocowych, dżemach, sosach 
pomidorowych, keczupach;

– regularna kontrola poziomu glukozy we krwi 
oraz ciśnienia tętniczego.

Należy pamiętać, że przewlekłe powikłania cu-
krzycy mogą powstawać powoli przez wiele lat i często 
nie dają żadnych objawów. Dlatego tak ważna jest sys-
tematyczna kontrola stanu zdrowia oraz zaangażowa-
nie samego pacjenta. Dotyczy to zwłaszcza chorych ze 
stanami przedcukrzycowymi.

dr n. med. Iwona Petrulewicz-Salamon 
specjalista chorób wewnętrznych i diabetolog
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profilaKtyKa cuKrzycy typu 2

nabór do rady dziaŁalności 
pożytKu publiczneGo

Ruszył nabór kandydatów na członków Rady 
Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej wy-
bieranych przez organizacje pozarządowe oraz pod-
mioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwiet-
nia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów 
są organizacje lub ich terenowe jednostki organizacyj-
ne, prowadzące działalność na terenie Bielska-Białej 
(decyduje adres siedziby organizacji wynikający z KRS 
lub innego dokumentu stanowiącego o podstawie dzia-
łalności etc.).

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Pożyt-
ku Publicznego należy dokonać poprzez wypełnienie 
i dostarczenie do Urzędu Miejskiego formularza Kar-
ty zgłoszenia kandydata na członka Rady Działalności 
Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej.

Zgłoszenia kandydatów należy składać:
· w formie papierowej na Dzienniku Podawczym  

w Biurze Obsługi Interesanta (pl. Ratuszowy 6) lub 
pocztą na adres Urzędu Miejskiego (43-300 Bielsko-
-Biała, pl. Ratuszowy 6, Kancelaria Ogólna);

· w formie elektronicznej (skany dokumentów) – 
na adres e-mail: ngo@um.bielsko.pl.

O ważności nadesłania lub złożenia zgłoszenia  

w terminie decyduje data wpływu do urzędu. Zgłosze-
nia niekompletne lub złożone po terminie pozostaną 
bez rozpatrzenia. Termin składania zgłoszeń upływa 
16 grudnia 2019 r.

Komunikat wraz z załącznikami znajduje się na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce Or-
ganizacje pozarządowe pod adresem: 

https://um.bielsko.pl/strona-3972-rada_
dzialalnosci_pozytku_publicznego_w.html
Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodaw-

czym prezydenta, działa w celu wzmocnienia i dosko-
nalenia dialogu obywatelskiego pomiędzy miastem  
a organizacjami pozarządowymi. Powoływana jest na 
3-letnią kadencję, w jej skład wchodzi 6 przedstawicieli 
sektora pozarządowego, 3 przedstawicieli Rady Miej-
skiej oraz 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta. Do za-
dań rady należy m.in. opiniowanie programów współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi i sprawozdań  
z realizacji programu, wyrażanie opinii w sprawach do-
tyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych za-
dań do realizacji przez organizacje pozarządowe. 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Ze-
społu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowy-
mi – Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębior-
czości Urzędu Miejskiego, pl. Ratuszowy 6, p. 106, tel. 
334971638, 633, e-mail: ngo@um.bielsko.pl i pracow-
nicy Centrum Organizacji Pozarządowych, pl. Opatrz-
ności Bożej 18, tel. 334970790.                                       q
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miasto

5. bieG miKoŁajKowy z nadzieją
Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień Nadzieja  

8 grudnia zaprasza wszystkich na 6-kilometrowy bieg w Dolinie Wa-
pienicy (dopuszczalna jest każda forma pokonania trasy – bieg, marsz, 
marsz nordic walking, dogtrekking, bieg z wózkiem). Mile widziane bę-
dzie przebranie. Bieg główny wystartuje z Leśnego Parkingu w Wa-
pienicy, metę zaplanowano na terenie Klimczokówki przy ul. Zapora 
100. Oprócz głównego biegu będą jeszcze minibiegi zorganizowane 
dla najmłodszych na dystansie 60, 120 lub 180 m.

Zapisać się można drogą elektroniczną, formularz zgłoszenio-
wy dostępny jest pod adresem: https://www.bgtimesport.pl/zawody/
bieg/id/439. 

Numery startowe będą wydawane w biurze zawodów w dniu bie-
gu. Biuro zawodów znajdować się będzie w białym namiocie na Par-
kingu Leśnym w Wapienicy i będzie czynne 8 grudnia od godz. 10.30. 

Honorowy patronat nad biegiem objął prezydent Bielska-Białej 
Jarosław Klimaszewski. Organizacja imprezy dofinansowana została 
ze środków budżetu miasta Bielsko-Biała.

Więcej informacji o biegu na stronie www.nadzieja.bielsko.pl.

strażacy najlepszymi siatKarzami  
wśród mundurowych

W sali sportowej bielskiej Komendy Miejskiej Państwowej Stra-
ży Pożarnej 14 listopada został rozegrany 11. Turniej Służb Mundu-
rowych w Piłkę Siatkową o Puchar Prezydenta Miasta Bielska-Bia-
łej. Zawody zainaugurowali zastępca komendanta miejskiego PSP 
st. bryg. Grzegorz Piestrak oraz zastępca prezydenta Bielska-Białej 
Piotr Kucia. Do turnieju zgłosiło się 11 drużyn, w rozgrywkach podzie-
lono je na trzy grupy, w których mecze odbywały się w systemie każdy  
z każdym, do dwóch wygranych setów, każdy do 15 punktów. 

Pierwsze miejsce w zawodach – podobnie jak w roku ubiegłym 
– wywalczyła reprezentacja Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej, 
drugie miejsce zajęła reprezentacja Zakładu Karnego w Cieszynie – 
Oddziału Zewnętrznego w Bielsku-Białej, a na trzecim stopniu podium 
stanęła reprezentacja 18 Bielskiego Batalionu Powietrznodesanto- 
wego.                                                                                                   opr. JacK 

Nauka poprzez zabawę jest najsku-
teczniejszą metodą przekazywania wie-
dzy, dlatego już po raz kolejny Fundacja 
na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogo-
wego wspólnie z Komendą Miejską Policji 
w Bielsku-Białej zorganizowała  6 i 7 listo-
pada  w Zespole Szkół Samochodowych 
i Ogólnokształcących cykliczną imprezę 
pod hasłem Bądź i ty bezpieczny.

 – Najważniejsza jest profilakty-
ka. Lepiej uczyć, szkolić, pokazywać niż 
później przeżywać te tragedie na ulicach. 
Listopad to krótkie dni, często ciemne  
i deszczowe wieczory, dlatego założony 
odblask sprawia, że jesteśmy widoczni,  
a przez to bezpieczniejsi. Wiem z do-
świadczenia, że ratują one nie tylko zdro-
wie, ale i życie – podkreślał zastępca pre-
zydenta Bielska-Białej Piotr Kucia.

Dzieci dostały odblaski i książecz-
ki, a w nich zasady bezpiecznego udziału 
w ruchu drogowym. W spotkaniach brało 
udział ok. 1.600 pierwszoklasistów. Akcja 
skierowana jest właśnie do nich, gdyż od 
7. roku życia dziecko samodzielnie (bez 
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opiekuna) może poruszać się po drodze, 
czyli po chodnikach i przejściach dla pie-
szych.

 – Zasadniczym celem tej impre-
zy jest promocja elementów odblasko-
wych. Uważamy bowiem, że poprzez re-
klamowanie tych elementów na odzie-
ży, sprzęcie szkolnym, sprzęcie sporto-
wym – uczymy dzieci unikania zagrożeń 
– stwierdziła prezes Fundacji na rzecz 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Ali-
na Porębska-Puszyńska.

W podobnym tonie wypowiadał się 
szef bielskiej drogówki kom. Krzysztof 
Stankiewicz.

 – Pamiętajmy, że jako rodzice je-
steśmy przykładem dla naszych dzieci. 
Jeśli my będziemy nosić odblaski, to tak 
samo będą robić nasze dzieci – podkre-
ślił kom. K. Stankiewicz. 

Podczas spotkań z dziećmi zapre-
zentowano film z serii Sznupek radzi pt. 
Jak być bezpiecznym?, inscenizację te-
atralną Bezpieczna droga do szkoły oraz 
pogadanki dotyczące wypadków drogo-
wych oraz szkodliwego działania alkoho-
lu. Młodzi uczestnicy ruchu drogowego 
obejrzeli widowisko muzyczne.

Każde ze spotkań zakończył po-
kaz odzieży z elementami odblaskowy-
mi przygotowany przez Bielskie Centrum 
Kształcenia Ustawicznego i Praktyczne-
go oraz uczniów Bielskiej Szkoły Prze-
mysłowej. Młodym uczestnikom imprezy 
zostały wręczone elementy odblaskowe  
i książeczki edukacyjne Bądź bezpieczny 
na drodze.                                                     JacK
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JAZZOWA CIEPŁA JESIEŃ
dokończenie ze str. 1 

Zwykle w festiwalowe soboty swoje no-
we projekty prezentował Tomasz Stańko. Pod-
czas 17. JJ, jego muzykę stworzoną do filmów 
i przedstawień teatralnych wykonali muzycy, 
dla których T. Stańko był bardzo ważną po-
stacią – członkowie jego polskiego kwartetu, 
obecnie Marcin Wasilewski Trio: pianista Mar-
cin Wasilewski, kontrabasista Sławomir Kur-
kiewicz i perkusista Michał Miśkiewicz oraz 
izraelski trębacz Avishai Cohen, którym towa-
rzyszyła AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta 
Tychy pod dyrekcją Marka Mosia. W utwo- 
rze Terminal 7 wykorzystanym w sławnym se-
rialu Homeland usłyszeliśmy także Tima Ber-
ne’a, który gościł już kilka razy na Jazzowej 
Jesieni. Ten koncert był znakomitym wspo-
mnieniem postaci i twórczości dyrektora arty-
stycznego bielskiego festiwalu. Trzech impro-
wizatorów – saksofonista Tim Berne, gitarzy-
sta David Torn oraz perkusista Ches Smith – 
pojawiło się na scenie BCK w drugim koncer-
cie sobotniego wieczoru, prezentując muzykę 
z albumu Sun of Goldfinger. 

Na zakończenie festiwalu zawsze roz-
brzmiewał jazz tradycyjny, nie inaczej by-
ło teraz – z drobną różnicą: nie był to ostat-
ni koncert tegorocznego festiwalu. Puzonista 
Mauro Ottolini i trębacz Fabrizio Bosso za-
prosili publiczność w podróż do Storyville – 
dzielnicy Nowego Orleanu. W koncercie za-
tytułowanym Storyville Story opowieść o no- 
woorleańskim jazzie wraz z szóstką instru-
mentalistów snuła wokalistka Vanessa Taglia-
bue Yorke. Zachwycona bielska publiczność 
nie chciała ich wypuścić ze sceny.

Finałowym koncertem 17. Jazzowej Je-
sieni był występ Jasona Morana i jego tria 
The Bandwagon. Pianista Jason Moran, kon-
trabasista Tarus Mateen i perkusista Nasheet 
Waits zaprezentowali program dla wytrawnej 
jazzowej publiczności.                                  wag

29 listopada
BCK, godz. 17.00, 20.00 – Prywatna klinika
Aquarium, godz. 19.00 – Karolina Czarnecka
RudeBoy, godz. 19.00 – Frontside, Mentor, Hostia
Metrum Jazz Club, godz. 20.00 – Fiesta Flamenco
30 listopada
Sala Redutowa Hotelu Pod Orłem, godz. 17.00 – kon-
cert i zabawa andrzejkowa
DK im. W. Kubisz. godz. 17.30 – Andrzejówka Sąsia-
dówka
szkoła muzyczna, godz. 18.00 – Piotr Pławner: reci-
tal skrzypcowy
DK w Starym Bielsku, godz. 18.00 – Starobielska Bie-
siada
Teatr Polski, godz. 19.00 – Wyspa Kalina – premiera
BCK, godz. 19.00 – Russian National Ballet: Kostro-
ma
1 grudnia
RudeBoy, godz. 19.00 – Cisza Jak Ta
2 grudnia
Biblioteka Pedagogiczna, godz. 17.00 – Paweł Bött-
cher: Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Bielsku (1919-1939)
Książnica Beskidzka, godz. 17.30 – prof. Ryszard Ko-
ziołek: Obywatel, czyli czytelnik
Muzeum Historyczne, godz. 18.00 – Muzyka na zam-
ku: Koncert na cztery ręce
Kino Studio, godz. 20.00 – DKF: Epokowy projekt
3 grudnia
Książnica Beskidzka, godz. 17.00 – promocja Kalen-
darza Beskidzkiego 2020
4 grudnia
Aquarium, godz. 16.00 – IloveBB: kiermasz mikołaj-
kowy
DK im. W. Kubisz, godz. 17.00 – Ikony prawosławne, 
Monika Jarominek: Światło w ciemności
BWA, godz. 18.30 – Cecylia Malik: O sztuce zaanga-
żowanej społecznie
5 grudnia
sala koncertowa szkoły muzycznej, godz. 18.00 – 
Koncert mikołajkowy: Big Band ZPSM im. Moniuszki
Aquarium, godz. 19.00 – Grzegorz Tarwid Solo
RudeBoy, godz. 19.00 – Cheap Tobacco
6 grudnia
Aquarium, godz. 18.00 – Disney dla małych i dużych
BCK, godz. 18.00 – Jaromir Nohavica
B & B, godz. 18.00 – Daniel Frymark: Ochotnicy
Galeria PPP, godz. 19.00 – Monika Kilan-Borowska: 
noweTWORY. Wyprawy na pograniczu
Metrum Jazz Club, godz. 20.00 – Kosmonauci
Galeria Wzgórze, godz. 20.00 – Patryk Pietroń: Em-
pati
Kino Studio, godz. 20.00 – DKF: Van Gogh. U bram 
wieczności

Mauro Ottolini i Fabrizio Bosso: 
Storyville

Django Bates

Ambrose Akinmusire

Avishai Cohen i Tim Berne


