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Prolongujemy
RESTART BB 2020
Prezydent Bielska-Białej Jarosław
Klimaszewski zapowiada wsparcie miasta
dla przedsiębiorców:
W marcu, na progu pandemii, Bielsko-Biała jako jedno z pierwszych polskich
miast wdrożyło rozwiązania wspierające
przedsiębiorców, którzy na skutek sytuacji
epidemicznej znaleźli się w trudnej sytuacji
finansowej. Nasz pakiet pomocowy nazwaliśmy Restart BB 2020. Właśnie prolongujemy go na kolejne miesiące.
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w lokalach użytkowych
stanowiących własność miasta mogą ubiegać się o obniżenie czynszu. Jedynym warunkiem będzie wykazanie, że w wyniku
pandemii przychody z działalności zmniejszyły się o więcej niż 30 proc. w stosunku
do analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Czynsz zostanie pomniejszony o ta-

ki procent, o jaki zmniejszyły się przychody, nie więcej jednak niż o 75 proc. Przedsiębiorcy z branż najbardziej odczuwających
skutki pandemii, czyli prowadzący lokale gastronomiczne, dyskoteki, siłownie oraz kluby fitness mogą ubiegać się o zmianę umów
najmu i ustalenie miesięcznego czynszu na
poziomie 1 zł netto. Wystarczy wykazać, że
na skutek pandemii uzyskane przychody są
mniejsze o więcej niż 30 proc. w stosunku do
analogicznego okresu poprzedniego roku.

Bielszczanie postawili na zielone
332 drzewa i 5 gałęzi – to tytuł jednego z dwóch zwycięskich projektów w kategorii ogólnomiejskiej Budżetu
Obywatelskiego Bielska-Białej 2021. Na pomysł Jakuba Nowaka i jego przyjaciół bielszczanie oddali 1.965 ważnych
głosów. Wstępne koszty realizacji tego projektu to 800.000 zł.

– str. 16

Zielone dla miasta

Um nieczynny
w wigilię
24 grudnia, w wigilię Bożego
Narodzenia, Urząd Miejski
w Bielsku-Białej będzie nieczynny. W godz. 8.00-12.00
będzie dyżurował Urząd
Stanu Cywilnego – w zakresie rejestracji zgonów.

Apelujemy równocześnie do wszystkich prywatnych właścicieli lokali użytkowych o wsparcie swoich najemców. Mimo
bardzo trudnej sytuacji bielski samorząd podejmuje także wszelkie możliwe działania,
by utrzymać większość miejskich inwestycji.
Wiemy bowiem, że nasze przedsięwzięcia
napędzają lokalny rynek pracy, dając możliwość zatrudnienia wielu mieszkańcom naszego miasta.
Wspólnie możemy więcej!

Skwer Marzeń na Osiedlu Polskich Skrzydeł zostanie rozbudowany w ramach projektu

– To, że ten projekt wygrał, było dla mnie dużym,
pozytywnym zaskoczeniem. Jest on inicjatywą oddolną, pomysł zrodził się pomiędzy kilkoma znajomymi.
Dlatego wynik głosowania był dla mnie zaskoczeniem,
ale to też głos mieszkańców. Ne mieliśmy wsparcia czy
zaplecza większych instytucji i to trochę mnie stresowało, kiedy patrzyłem na inne projekty. Bardzo się cieszę z wyniku, bo to oznacza, że mieszkańcy opowiedzieli się za czymś, co jest zielone – dla miasta. Dla
mnie to też osobisty sukces, bo sam próbowałem zachęcać mieszkańców do wzięcia udziału w głosowaniu
– nie do głosowania na konkretny projekt, ale po prostu
do oddania głosu. I być może to też dało efekt – tłumaczy autor projektu 332 drzewa i 5 gałęzi Jakub Nowak.
ciąg dalszy na str. 10
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Do grona bielszczan – stulatków dołączyła Danuta Skulimowska.
Z okazji tak pięknego jubileuszu Biuro Rady Miejskiej Bielska-Białej –
w imieniu bielskiego samorządu – przekazało szanownej jubilatce gratulacje, życzenia i bukiet kwiatów.
Danuta Skulimowska urodziła sie 31 października 1920 roku w Cieszanowie w powiecie Lubaczów w ówczesnym województwie lwowskim.
W 1945 r. wyszła za mąż za inżyniera Stanisława Skulimowskiego, z którym przeżyła 33 lata. Bielszczanką Danuta Skulimowska jest od roku 1951.
Przyjechała tu z Wrocławia wraz z mężem i dwójką dzieci. Syn Jerzy jest
architektem, córka Ewa – rusycystką. Pani Danuta dochowała się dwojga
wnucząt i jednego prawnuka. Większość życia spędziła, prowadząc gospodarstwo domowe. Obecniej jest wdową, osobą pogodną, otwartą na
ludzi. Jubilatka całe życie dużo czytała, napisała również wspomnienia ze
swojego długiego życia. Teraz jest pensjonariuszką Domu Opieki Seniora
Pałacyk Jankowskiego w Bielsku-Białej.
r

mural Turbosa na bloku
przy ul. Grażyny

Hiperrealistyczny obraz niebieskiego egzotycznego ptaka – nowozelandzkiego kędziornika – zdobi ścianę bloku mieszkalnego przy ul. Grażyny 15 w Bielsku-Białej. To kolejny mural w mieście. Bielszczanie mogą go
podziwiać już od końca października.
Autorem muralu Tui – bo taki nosi tytuł, co oznacza nazwę ptaka
w języku Maorysów – jest artysta działający pod pseudonimem Turbos.
Tui to kolejna realizacja tego autora w Bielsku-Białej. Na kamienicy przy
ul. Stefanii Sempołowskiej 1 od 2014 r. widnieje jego surrealistyczna Sowa. Mural został zrealizowany w pierwszej edycji projektu oBBraz miasta,
organizowanego cyklicznie przez Galerię Bielską BWA.
Turbos urodził się w 1980 roku w Bielsku-Białej. Znany jest z hiperrealistycznego sposobu malowania. Był współtwórcą scenografii do spektakli w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej Piaskownica i Testament Teodora
Sixta oraz uczestnikiem wielu projektów artystycznych.
q

Chryzantemy zdobią
miasto

300 chryzantem zdobi Rynek i okolice katedry św. Mikołaja w Bielsku-Białej. To kwiaty, które od producentów, w ramach rządowej pomocy,
wykupiła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wykupione
przez agencję chryzantemy mogą przejmować miasta. – Zadeklarowaliśmy chęć przyjęcia 1.000 chryzantem – mówi naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego Wiesław Maj. Jednak kwiatów może być
więcej. Część z nich została posadzona, część ustawiona w kompozycje.
Na pewno chryzantemy trafią też na plac Opatrzności Bożej, na cmentarze i do miejsc pamięci. Poza tym, handlowcy, którym pozostały chryzantemy, mogą je bezpłatnie oddać do utylizacji. Przedsiębiorcy, którzy chcą
oddać chryzantemy, proszeni są o kontakt pod nr tel. 334701259. Miejski
Zarząd Dróg umożliwia odzyskania pieniędzy za wynajęcie pasa drogowego przez handlujących zniczami i kwiatami w rejonie cmentarzy za dni
31 października – 2 listopada, szczegóły: www.mzd.bielsko.pl
r

Jan Pieniążek Młodym
Muzykiem Roku 2020

fot. Jan Bogacz / FB MKiDN

Jan Pieniążek – uczeń Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im.
Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej – został zwycięzcą konkursu Młody
Muzyk Roku 2020. Laureat otrzymał nagrodę Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 20 tys. zł oraz Nagrodę Dyrektora
Centrum Edukacji Artystycznej w wysokości 15 tys. zł.
Młody Muzyk Roku to ogólnopolski konkurs na najlepszego młodego
muzyka grającego na jednym z klasycznych instrumentów. Projekt promuje młode talenty, uczniów średnich szkół muzycznych. Po przesłuchaniach
półfinałowych, emitowanych w TVP Kultura, do ścisłego finału zakwalifikowali się marimbafonista Jan Pieniążek, akordeonista Krzysztof Polnik,
saksofonista Oskar Rzążewski, klarnecista Eryk Oliwa oraz skrzypaczka
Hanna Pozorska. Finał konkursu odbył się 8 listopada. Triumfował w nim
Jan Pieniążek. Nauczycielem laureata w bielskiej szkole muzycznej jest
Wojciech Herzyk.
oprac. wag

MOPs czeka
na wnioski
Ważna informacja dla mieszkańców Bielska-Białej. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Karola
Miarki 11 – w dziale świadczeń rodzinnych – można składać wnioski do Miejskiego programu związanego ze zmianą
systemu ogrzewania.
W ramach programu mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie do
zwiększonych kosztów ogrzewania, wynikających z trwałej zmiany źródła ciepła w mieszkaniach. Chodzi o jeden
z systemów ekologicznych, takich jak
ogrzewanie elektryczne, gazowe, olejowe bądź polegające na podłączeniu do
miejskiej sieci ciepłowniczej.
Pomoc skierowana jest do osób
lub rodzin, które dokonały trwałej zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne nie wcześniej niż 1
stycznia 2019 r., a także spełniają kryterium dochodowe i metrażowe określone w Uchwale nr X/182/2019 z 27 sierpnia 2019 r. Rady Miejskiej Bielska-Białej.
Szczegóły: www.mops.bielsko.pl/
strona/miejski-program-zwiazany-zezmiana-systemu-ogrzewania i pod nr tel.
33 4995613.
oprac. ek

Bezpłatny
telefon do POIK-u
Podbeskidzi Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej
uruchomił nowy, bezpłatny numer
telefonu – dzwoniąc na niego, nie
ponosimy kosztów rozmowy. Ten
kontakt przeznaczony jest dla osób
szukających wsparcia psychologicznego.
Z myślą o osobach starszych,
które zwykle korzystają z ograniczonych środków w swoich taryfach
telefonicznych i których nie stać na
ponoszenie kosztów niekrótkich
rozmów z prośbą o pomoc, Podbeskidzi Ośrodek Interwencji Kryzysowej zwrócił się do sieci komórkowych o udostępnienie karty z bezpłatnym numerem telefonicznym.
Na ten apel pozytywnie zareagowała firma Play. Osoby, które czują
potrzebę rozmowy z psychologiem,
terapeutą mogą dzwonić pod bezpłatny nr tel. 729081739. Będzie on
czynny do końca roku.
wag
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miasto

Trudna sytuacja finansowa Bielska-Białej
Bielski samorząd od wielu lat prowadzi bardzo racjonalną politykę finansową. Dzięki temu miasto nigdy nie przekroczyło ustawowych
wskaźników zadłużenia. Co więcej, nigdy nawet nie zbliżyło się do maksymalnych wartości tych wskaźników. Niestety w ostatnim czasie
sytuacja finansowa Bielska-Białej diametralnie się pogorszyła.
Na tę trudną sytuację wpływ ma
przede wszystkim pandemia koronawirusa, ale także narzucone samorządom do realizacji zadania, z których
najtrudniejszymi okazały się zapewnienie podwyżki nauczycielom i sfinansowanie wzrostu pensji minimalnej.
Na to wszystko nakładają się wprowadzone w ubiegłym roku zmiany podatkowe. Ich skutki w przypadku Bielska-Białej szacuje się na ponad 40 mln zł.
Z powodu tych zmian uszczuplone zostały bowiem miejskie udziały w podatku PIT, który stanowi aż połowę dochodów własnych miasta.
Sytuacja związana z pandemią
negatywnie odbiła się także – co powszechnie wiadomo – na zyskach
przedsiębiorców. Ich obniżenie przekłada się z kolei na mniejszy udział
miasta w podatku CIT. Szacunkowo
będzie to co najmniej 15 mln zł.
Już teraz wiadomo, że dochód
miasta z udziału w podatku PIT będzie
miał w tym roku poziom sprzed dwóch
lat, a dochód z podatku CIT – poziom
sprzed czterech lat. W tegorocznym

budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości 1 mld 428 mln zł i wydatki w wysokości 1 mld 569 mln zł,
w tym na inwestycje 423 mln zł. Budżety z roku 2018 i 2016 wynosiły odpowiednio w sferze dochodów: 1 mld 69
mln zł i 914 mln zł. Tymczasem wydatki
z roku na rok są coraz większe, o czym
mieszkańcy Bielska-Białej doskonale wiedzą. Miliony złotych pochłonęła
też walka z pandemią. Walka prowadzona właściwie bez wsparcia ze strony rządu.
Budżet miasta obciąża dodatkowo wprowadzony przez władze centralne program Pracowniczych Planów
Kapitałowych, co oznacza zwiększenie funduszu wynagrodzeń w Urzędzie
Miejskim o 1,5 procent.
Sytuacja pandemiczna wpłynęła niekorzystnie na bardzo wiele zadań realizowanych przez samorządy.
Jednym z nich jest transport publiczny. W Bielsku-Białej, w porównaniu do
ubiegłego roku, odnotowano znaczący
spadek sprzedaży biletów Miejskiego
Zakładu Komunikacyjnego. Straty z te-

Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski
go powodu wynoszą około 10 mln zł.
Jednocześnie miasto musiało zwiększyć wydatki na komunikację w związku z obostrzeniami, jakie zostały nałożone na przedsiębiorstwa organizujące transport zbiorowy. W zestawieniu
z poprzednim rokiem transport publiczny kosztował miasto o 29 mln zł więcej.
Obecnie miasto przygotowuje się
do sporządzenia projektu budżetu na

BBBIKE po sezonie

Remont na i w Ratuszu

Mimo niesprzyjającej pogody trwają intensywne prace związane z wymianą poszycia dachu Ratusza – przywracane jest historyczne pokrycie z naturalnego łupku. Zaplanowano modernizację elementów metalowych (kuta metaloplastyka), kominów, elewacji i sztukaterii, a także gzymsu. Zmodernizowane zostaną także instalacje – odgromowa
i elektryczna. Koszt prac, które powinny zakończyć się w 2021 r., ma wynieść ponad 4,5

przyszły rok. Będzie to na pewno jeden z najtrudniejszych budżetów ostatnich lat. Aby zaprojektować go zgodnie
z przepisami prawa, a zwłaszcza ustawą o finansach publicznych, miasto
musi wypracować w budżecie stabilną
i mocną nadwyżkę operacyjną. Będzie
to na pewno wymagało od nas wszystkich wielu wyrzeczeń.
r

13.700 wypożyczeń zarejestrował w zakończonym właśnie
sezonie system rowerów miejskich w Bielsku-Białej –
BBbike. Sezon rozpoczął się 4 maja – z uwagi na sytuację
epidemiczną o ponad miesiąc później niż zazwyczaj –
a zakończył w ostatnim dniu października.

mln zł. W tym samym czasie za kwotę ok. 650
tys. zł zmodernizowane zostaną pomieszczenia na dwóch piętrach Ratusza. Zakres robót
obejmuje m.in. zerwanie warstw podłóg i ich
naprawę (niewidoczny dzisiaj parkiet zostanie
odsłonięty i tam, gdzie to się uda – odnowiony
i wywoskowany) oraz remont ścian i sufitów.
Mieszczące się w zabytkowym Ratuszu
wydziały Urzędu Miejskiego funkcjonują normalnie, w reżimie sanitarnym.
JacK

Najczęściej rowery BBbike były wypożyczane 19 lipca i 27 czerwca – każdego dnia ponad 200 razy. Sporo wypożyczeń było również 11
sierpnia – 187, 15 września – 142 i 6 października – 89. Największą popularnością cieszyły się stacje przy Centrum Handlowym Gemini przy ul.
Bora-Komorowskiego, skąd użytkownicy wypożyczali rowery aż 1.344
razy; drugi uczęszczany punkt to stacja Zwardońska – lotnisko, ale też
Partyzantów – Mickiewicza i plac Ratuszowy.
Najczęstszą trasą w tym sezonie pokonywaną przez użytkowników rowerów miejskich BBbike była trasa ul. Zwardońska – lotnisko do
ul. Zwardońska – lotnisko, z ponad 700 przejazdami. W tym przypadku
rowerzyści zapewne stawiali na rekreację, bo to jedna z najpopularniejszych tras tego typu w mieście. Drugą popularną trasą, z 376 przejazdami, była trasa Cygański Las – Bora-Komorowskiego.
Serwis rowerowy BBbike niejednokrotnie rozmawiał też z użytkownikami rowerów w Bielsku-Białej. I chociaż – zgodnie z regulaminem –
obszarem działania systemu są granice administracyjne miasta i tylko
w ich obrębie dozwolone jest korzystanie z rowerów, to z rozmów tych
wynikało, że użytkownicy wybierali się rowerami znacznie dalej.
ciąg dalszy na str. 9
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rada miejska

Bilety autobusowe w górę
Od przyszłego roku w Bielsku-Białej zdrożeją bilety za przejazdy autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Bilety jednorazowe
komunikacji miejskiej kosztować mają 4 zł (normalne) i 2 zł (ulgowy), o 10 proc. zdrożeją bilety miesięczne.
Ceny biletów MZK nie były w Bielsku-Białej zmieniane od 2012 roku. Teraz miasto zdecydowało się podnieść ceny biletów autobusowych od 1 stycznia 2021 r.,
ze względu na trudną sytuację finansową samorządu
spowodowaną pandemią Covid 19.
W 2020 r. wpływy z biletów MZK szacowane są
na ok. 16 mln zł i pokryją jedynie 21,5 proc. kosztów
transportu zbiorowego, który kosztuje miasto 74,5 mln
zł. Z ostrożnych szacunków wynika, że w 2021 r. koszty organizacji transportu zbiorowego w Bielsku-Białej
wzrosną do ok. 77 mln zł. Znaczną część brakującej
kwoty uzupełni samorząd – w kwocie 54 mln zł, częściowo jednak koszty będą musieli ponieść także pasażerowie, płacąc więcej za bilety (wpływy szacowane
są na ok. 23 mln zł).
Od 1 stycznia 2021 r. bilet jednorazowy podrożeje
z 3 do 4 zł, a ulgowy z 1,5 do 2 zł, miesięczny ulgowy
z 50 do 55 zł, a normalny z 100 do 110 zł. Z oferty taryfowej od przyszłego roku znikną bilety trzymiesięczne,
a krytykowany bilet dobowy zastąpiony zostanie 24-godzinnym (czas jego ważności upływa od momentu skasowania).
Utrzymane zostaną natomiast bezpłatne przejazdy autobusami MZK dla najmłodszych – do 7. roku
życia oraz seniorów 65+. Na niezmienionym poziomie

pozostaną ceny biletów dla rodzin wielodzietnych oraz
tzw. biletów specjalnych dla osób niepełnosprawnych
do 24. roku życia.
Podczas sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej 29
października zastępca prezydenta miasta Piotr Kucia
omówił szczegółowo sytuację organizacji transportu
zbiorowego. W planie funkcjonowania komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej w 2020 r. założono pracę przewozową na poziomie 7.733.350 wozokilometrów (wzkm),
realizowaną na 49 liniach komunikacyjnych MZK.

– Od marca 2020 r. pandemia koronawirusa
SARS-CoV-2 uderzyła w transport publiczny w miastach, co spowodowało wprowadzenie ograniczeń, limitów w liczbie przewożonych pasażerów w pojeździe.
Konieczność zapewnienia dodatkowych kursów (BIS)
i dodatkowa praca przewozowa w okresie od marca
do września 2020 r. wygenerowała koszt w wysokości 351.876,87 zł (36.526 wzkm). Do końca 2020 r. szacuje się, że koszty te wyniosą blisko 440 tys. zł. Spowodowane to zostało zwiększeniem częstotliwości dezynfekcji pojazdów, spadkiem liczby pasażerów, a co
za tym idzie przyniosło wyraźne załamanie dochodów
ze sprzedaży biletów MZK przy znaczącym wzroście
kosztów funkcjonowania transportu zbiorowego. Należy także podkreślić brak wsparcia dla komunikacji miejskiej w ramach rządowej tarczy antykryzysowej – uzasadniał konieczność podwyżek cen biletów zastępca
prezydenta Bielska-Białej Piotr Kucia.
Praktycznie większość samorządów, jeśli nie
wszystkie, w ostatnim czasie podniosły ceny biletów.
Rada Miejska na sesji przyjęła informację o planowanym wzroście cen biletów MZK. Radni podkreślali, że
samorząd powinien promować komunikację zbiorową
i dążyć do zwiększania zainteresowania takim sposobem przemieszczania się po mieście.
JacK

Opłata w przedszkolach
Rada Miejska Bielska-Białej na
sesji 29 października podjęła
uchwałę o zniesieniu od nowego
roku kalendarzowego ulgi
przedszkolnej. Od 1 stycznia
2021 r. rodzice będą musieli
zapłacić 1 zł za każdą rozpoczętą
dodatkową godzinę pobytu
dziecka w przedszkolu.
Powrót opłaty za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu – poza pięcioma pierwszymi – wynika z rosnących wydatków samorządu i spadających wpływów do budżetu miasta.
To konsekwencje pandemii koronawirusa. Dodatkowe koszty generuje także konieczność wyposażenia placówek
oświatowych w środki ochrony osobistej,
płyny dezynfekcyjne oraz zatrudnienia
dodatkowego personelu w związku z absencjami chorobowymi.
Zgodnie z Prawem oświatowym,
przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
w czasie ustalonym przez organ prowa-

dzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Pobierana od rodziców opłata za
przedszkole dotyczy godzin powyżej
tego limitu – jest opłatą za korzystanie
z wychowania przedszkolnego przez
uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą
6 lat, w czasie przekraczającym czas
bezpłatnego nauczania, wychowania
i opieki.
Opłatę ustala rada gminy, a jej wysokość nie może być wyższa niż 1 zł za
każdą rozpoczętą godzinę faktycznego
pobytu ucznia w przedszkolu. Na mocy ustawy Prawo oświatowe rada gminy
posiada również kompetencje do określania warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty.
W przyjętej przez Radę Miejską
29 października uchwale utrzymane zostało zwolnienie z opłaty za korzystanie
z wychowania przedszkolnego wyłącznie uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ponieważ są oni objęci subwencją oświatową.
JacK

Podatek od nieruchomości nieco wyższy
Na sesji 29 października Rada
Miejska Bielska-Białej przyjęła nowe
stawki podatku od nieruchomości na
2021 rok. Ze względu na trudną sytuację finansową miasta związaną z pandemią opłaty zostały podniesione.
Stawki podatku od nieruchomości
w 2021 r. wzrosną średnio o 4 proc. Poniżej podajemy przykładowe wyliczenia
podatku od nieruchomości według stawek obowiązujących w 2020 r. oraz
przyjętych na rok 2021:
• lokal mieszkalny o pow. 58,20
m2 z udziałem w piwnicach i w gruncie 78,67 m2: w 2020 r. podatek wynosi

89 zł, w 2021 r. wyniesie 92 zł, różnica
3 zł w skali roku;
• budynek mieszkalny o pow. 125
m2 na gruncie 600 m2: w 2020 r. podatek wynosi 401 zł, w 2021 r. wyniesie
418 zł, różnica 17 zł w skali roku;
• budynek mieszkalny o pow. 185
m2 na gruncie 600 m2: w 2020 r. podatek wynosi 450 zł, w 2021 r. wyniesie
469 zł, różnica 19 zł w skali roku.
Wprowadzone zmiany wysokości
opłat spowodują w 2021 r. wzrost wpływów do budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę ok. 4,8
mln zł.
JacK
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rada miejska

więcej zadań w Centrum Usług Wspólnych
1 stycznia 2021 r. rozpocznie działalność Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej, które będzie obsługiwać miejskie jednostki oświatowe
oraz wskazane jednostki nadzorowane przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w zakresie finansowym, administracyjnym
i organizacyjnym. W przyszłości możliwe będzie przejęcie obsługi także innych jednostek organizacyjnych miasta.
Centralizacja sposobem na tańsze
funkcjonowanie – tak jednym zdaniem
można by podsumować decyzję Rady
Miejskiej w Bielsku-Białej o utworzeniu
Centrum Usług Wspólnych, podjętą na
sesji 29 października. Przyjęta uchwała
wprowadza dwie zmiany do wcześniejszych decyzji dotyczących CUW.
Pierwsza to załącznik określający zakres obowiązków Centrum Usług
Wspólnych – w ramach wspólnej obsługi
finansowo-księgowej i płacowej jednostek obsługiwanych – tożsamy z zakresem ujętym w statucie tej jednostki.
Druga przesuwa termin wejścia
w życie uchwały o utworzeniu Centrum
Usług Wspólnych z 1 grudnia 2020 r. na
1 stycznia 2021 r. Zmiana związana jest
z planowanym połączeniem Centrum
Usług Wspólnych z Miejskim Zarządem
Oświaty w Bielsku-Białej – ma to nastąpić w tym samym dniu, w którym zostanie utworzone Centrum Usług Wspólnych.

Celem połączenia jest utworzenie w mieście jednego Centrum Usług
Wspólnych, które od 1 stycznia 2021 r.
świadczyć będzie wspólną obsługę finansowo-księgową i administracyjną
dla placówek oświatowych oraz wskazanych jednostek nadzorowanych przez
Wydział Polityki Społecznej, a w przyszłości także innych jednostek organizacyjnych miasta Bielska-Białej.
Zadania dotyczące organizacji
szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, zapewnienia im warunków działania oraz nadzoru nad ich funkcjonowaniem – realizowane dotychczas przez
Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej
– od 1 stycznia 2021 r. przejmie Urząd
Miejski w Bielsku-Białej.
– Przejęcie wspólnej obsługi przyczyni się do ujednolicenia procedur
i procesów, co pozwoli na oszczędności
podczas zakupu sprzętów i systemów,
a także lepsze wykorzystanie sprzętu oraz infrastruktury. Zminimalizowane

CUW będzie działać w budynku przy ul. Akademii Umiejetności 1a
zostanie także ryzyko braku lub ograniczeń w zakresie pełnienia zastępstw
przez pracowników w poszczególnych
jednostkach – informował podczas sesji
RM sekretarz miasta Igor Kliś, który referował projekt uchwały.

Siedziba Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej mieścić się będzie
w budynku przy ul. Akademii Umiejętności 1a – w obecnej siedzibie Miejskiego
Zarządu Oświaty.
Jacek Kachel

Rada Miejska uczciła pamięć zmarłych i poległych

ulgi za remonty elewacji

Zgodnie z tradycją Rady Miejskiej Bielska-Białej nach światowych i w powstaniach narodowych. Wiąprzed Dniem Wszystkich Świętych przewodniczący Ja- zanki od Rady Miejskiej złożono pod tablicami pamięci
nusz Okrzesik wraz z pracownikami Biura Rady Miej- ofiar terroru stalinowskiego i wojen – na ścianie kościoskiej i Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskie- ła Opatrzności Bożej, przy ul. ks. Stanisława Stojałowgo uczcił pamięć zmarłych radnych oraz osób zasłużo- skiego, ul. Zygmunta Krasińskiego, ul. Jana Matejki, Janych dla Bielska-Białej.
na Sobieskiego, przy tablicy upamiętniającej śp. druha
Przedstawiciele Rady Miejskiej i pracownicy Mieczysława Piekiełkę na moście przy ul. gen. StaniUrzędu Miejskiego złożyli wiązanki kwiatów i zapalili sława Maczka. Wieniec położono na Krzyżu Głównym
znicze na grobach śp. radnych: Mieczysława Adamczy- na cmentarzu komunalnym w Kamienicy.
r
ka, Otokara Balcego, Ireny Czumy-Sienickiej, Jana Gajewskiego, Stanisława Jerzego Gduli, Janisława
Grondysa, Ludwika Hejnego, Andrzeja Jakubiczki, Romana Junoszy-Podoskiego, Józefa Kani, Jana
Kanika, Piotra Keniga, Artura Lekkiego, Józefa Moskala, Mieczysława Popławskiego, Eugeniusza Rosnera, Jana Sachajko, Leszka Stasiowskiego, Andrzeja Strzygockiego, Ryszarda Szotta, Rudolfa Tyrny, Marka Ziei i Stefana Zubera.
Kwiaty i znicze złożono ponadto na grobach: uczestnika powstania styczniowego 1863 r., ks.
Józefa Kusia, ks. Józefa Sanaka,
Mieczysława Tomiczka. Uczczono również pamięć poległych i po- Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik zapala znicz na grobie
mordowanych za ojczyznę w woj- uczestnika powstania styczniowego

Będą zwolnienia z podatku od nieruchomości
dotyczące budynków lub ich części, w których zostaną wykonane remonty elewacji. Ma to być zachęta
do renowacji budynków i tym samym podnoszenia
atrakcyjności miasta.
Dla zachęcenia i wsparcia działań właścicieli budynków prywatnych oraz wspólnot mieszkaniowych – zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą – Rada
Miejska Bielska Białej na XXIV sesji podjęła uchwałę
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
budynków lub ich części, w których zostaną wykonane remonty elewacji. To kontynuacja obowiązującej
obecnie uchwały uzupełniona o ulice, które wcześniej nie były objęte zwolnieniem.
Chodzi o ulice: 1 Maja, Stefana Batorego, Bohaterów Warszawy, Cechową, gen. Stefana Grota Roweckiego, Krótką, kpt. Aleksandra Kunickiego, Legionów na odcinku od placu Wolności do ulicy Józefa Piłsudskiego, Łukową, Młyńską, Andrzeja
Frycza Modrzewskiego, Nad Niprem, Ignacego Jana Paderewskiego, Powstańców Śląskich, Szkolną,
Thomasa W. Wilsona oraz Wyzwolenia na odcinku
od ulicy ks. Stanisława Stojałowskiego do ulicy Józefa Piłsudskiego.
Zapisane w uchwale RM ulice i place to ciągi komunikacyjne, dojazdowe, handlowo-usługowe,
trasy piesze do instytucji kulturalnych, atrakcji turystycznych i zabytków.
JacK
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Awansowaliśmy
w Rankingu
Samorządów
O osiem miejsc awansowało Bielsko-Biała w Rankingu Samorządów 2020
dziennika Rzeczpospolita. Rok temu miasto zajmowało 19. miejsce, a w opublikowanym 29 października br. rankingu w kategorii miast na prawach powiatu Bielsko-Biała
znalazła się na wysokim 11. miejscu.
W tym roku przygotowano 16. edycję zestawienia najlepszych samorządów.
Ranking obejmuje wszystkie gminy, miasta
i miasta na prawach powiatu w kraju z wyjątkiem Warszawy. Analizowane dane pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego
oraz z informacji podanych przez władze lokalne w specjalnych e-ankietach. Przewodniczącym kapituły rankingu jest były premier
RP prof. Jerzy Buzek.
Autorzy rankingu w 2020 r. wzięli pod
uwagę około 50 wskaźników w czterech filarach: trwałość ekonomiczno-finansowa,
trwałość społeczna, trwałość środowiskowa
oraz jakość zarządzania. Na filar trwałość
ekonomiczno-finansowa składają się m.in.
takie wskaźniki, jak dynamika dochodów
własnych, pozyskane dotacje rozwojowe,
poziom nadwyżki operacyjnej brutto i netto,
dynamika wydatków inwestycyjnych, dynamika wydatków na drogi czy zakres planów
zagospodarowania przestrzennego. Trwałość społeczna odnosi się do dynamiki inwestycji w infrastrukturę społeczną, dynamiki
wydatków na transport, na oświatę, na kulturę, sport i rekreację oraz inwestycji w gospodarkę mieszkaniową, ale także do liczby
miejsc w przedszkolach i żłobkach itp. Kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowania do zmian klimatycznych to trwałość
środowiskowa, a czwarty filar – to jakość
zarządzania urzędem i wdrożone systemy
ISO, ewaluacji strategii rozwojowych czy
wydatków na szkolenie pracowników.
– Ranking Samorządów Rzeczpospolitej jest rzetelną próbą obiektywnego spojrzenia na kondycję jednostek samorządowych. Jego prestiż jest w pełni zasłużony
i wynika z długiej tradycji oraz wysokiego
poziomu merytorycznego – mówiła 29 października podczas internetowej gali rankingu
szefowa projektu Rzeczpospolita Życie Regionów Hanna Wawrowska.
Pierwsze miejsce w kategorii miast na
prawach powiatu dzierżą Gliwice z 83,68
punktami, tuż za nimi jest Opole, a później
Sopot. Bielsko-Biała uzyskało w rankingu
75,21 pkt, co dało miastu 11. miejsce.
ek

Powstała Rada Gospodarcza
Nowy organ doradczy ma prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. To Rada Gospodarcza
przy Prezydencie Miasta powołana do życia 12 października br.
Zespół ma już za sobą pierwsze posiedzenie, które odbyło się w trybie on-line. Rada wybrała na nim swoje prezydium – przewodniczącym gremium został Janusz
Szymura, prezes firmy Rekord Systemy Informatyczne.
Rada Gospodarcza przy Prezydencie Bielska-Białej to zespół opiniodawczo-doradczy, który będzie zabierał głos w sprawach gospodarczych i szeroko rozumianej przedsiębiorczości. W skład organu weszło 21 osób;
to przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji i instytucji
z miasta, zajmujących się przedsiębiorczością i rynkiem
pracy, a także przedstawiciele uczelni wyższych.
Rada będzie opiniować projekty dokumentów dotyczących polityki gospodarczej miasta i konsultować projekty uchwał w tym zakresie. Do jej zadań należy również
aktywizacja gospodarcza Bielska-Białej poprzez wspieranie inicjatyw, projektów i rozwiązań w zakresie rozwoju
gospodarczego i przedsiębiorczości. Organ ma wspierać
działania służące rozwojowi współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a szkołami zawodowymi i średnimi, a także
przedstawiać stanowiska, opinie, uwagi i wnioski oraz

Na rynku pracy
Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej
na koniec września br. pokazują spadek liczby bezrobotnych.
Od wiosny wraz z rozwojem pandemii z miesiąca
na miesiąc następował niewielki wzrost bezrobocia w naszym mieście. Wakacje zatrzymały ten proces. Dane na
koniec września ukazują spadek liczby bezrobotnych.
Jednak wobec rozwoju sytuacji pandemicznej i związanego z nią zatrzymania gospodarki można zakładać, że to
był ostatni taki miesiąc w tym roku.
Stopa bezrobocia na 30 września – według ostatnich danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny – wyniosła w kraju 6,1 proc. (bez zmian w stosunku do sierpnia), w województwie śląskim 4,8 proc. (bez
zmian), w Bielsku-Białej 2,5 proc. (spadek o 0,1 proc.)
i w powiecie bielskim 4,3 proc. (spadek o 0,1 proc.)
– We wrześniu 2020 r. w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Bielsku-Białej odnotowano spadek w ewidencji
liczby bezrobotnych o 102 osoby w stosunku do sierpnia

konsultować inne sprawy zgłoszone przez prezydenta,
członków rady oraz inne organizacje środowiska gospodarczego i otoczenia biznesu.
Propozycja powołania rady gospodarczej pojawiła
się w trakcie prac nad przygotowaniem Zintegrowanej diagnozy dla miasta Bielska-Białej na potrzeby nowej strategii
rozwoju miasta. Rada została powołana na czas kadencji
prezydenta miasta. Inauguracyjne posiedzenie odbyło się
27 października br. w formie on-line.
ek
br. Zarejestrowano 660 osób, to jest o 26 osób więcej niż
w miesiącu poprzednim, z czego 70,6 proc. to bezrobotni
powracający do rejestracji po raz kolejny. Wśród nowo zarejestrowanych 55,5 proc. stanowiły kobiety. 8 proc. z ogółu osób zarejestrowanych we wrześniu 2020 r. to osoby,
które poprzednio nigdy nie pracowały. Zarejestrowano również 50 osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – mówi dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Marek Hetnał.
Do bielskiego PUP we wrześniu zgłoszono 1.667 wolnych miejsc pracy, to jest o 958 więcej niż w miesiącu poprzednim. Wśród wakatów 87 miejsc pracy czekało na osoby niepełnosprawne. 1.582 wolne miejsca pracy zgłoszono
w ramach ofert niesubsydiowanych oraz 85 – subsydiowaneych.
We wrześniu do bielskiego PUP nie wpłynęła żadna
informacja dotycząca zamierzonych zwolnień grupowych
z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
– Od początku 2020 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu skorzystało łącznie 446 bezrobotnych. 147 osób skierowano na staże, 18 na szkolenie, 23
do prac społecznie użytecznych, 44 do
robót publicznych, 44 do prac interwencyjnych, 41 osób zatrudniono w ramach
refundacji kosztów wyposażenia miejsca pracy, 120 osób otrzymało dotację
na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 5 – otrzymało bon na zasiedlenie,
Jedną osobę skierowano do pracy w ramach refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy przez 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia,
nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych do bezrobotnych
do 30. roku życia – informuje dyr. Marek
Hetnał.
JacK
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badamy Powietrze Bielska-Białej
Miasto Bielsko-Biała uruchomiło dla mieszkańców system miejskiego monitoringu jakości powietrza. Dane na specjalnej stronie internetowej
www.powietrze.bielsko-biala.pl prezentowane są w czasie rzeczywistym. W podglądzie mapy mieszkańcy mogą zobaczyć, jaki stan powietrza
jest w danej chwili w różnych lokalizacjach miasta.
W ostatnim roku w naszym mieście zainstalowano i uruchomiono 35
czujników monitorujących jakość powietrza – 10 urządzeń Syngeos zostało zainstalowanych na budynkach szkół
w różnych częściach miasta, natomiast
25 tzw. ekosłupków ustawiono w przestrzeni publicznej – na placach, skwerach, w parkach i osiedlach.
Ekosłupki to zaawansowane urządzenia służące do pomiaru i sygnalizo-

wania jakości powietrza za pomocą koloru światła, przeznaczone do działania
na terenach otwartych. Na podstawie
wyników bieżących pomiarów stężenia
pyłów zawieszonych oraz innych zanieczyszczeń oświetlenie ledowe przybiera
barwę zgodną z Polskim Indeksem Jakości Powietrza. W zależności od zainstalowanego w danej lokalizacji modelu
czujniki mierzą poziom stężenia pyłów
zawieszonych (PM1, PM 2.5, PM 10),

jak również innych zanieczyszczeń, takich jak: dwutlenek siarki (SO2), ozon
(O3) czy formaldehydy. Urządzenia wykorzystują nowoczesne technologie cyfrowe w połączeniu z najnowszymi osiągnięciami w technice sensorowej. Dzięki podłączeniu do miejskiej sieci szerokopasmowej umożliwiają przetwarzanie
danych online.
Z kolei czujniki Syngeos służą do
przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych jakości powietrza. Dotyczą
takich danych pomiarowych, jak: temperatura powietrza, wilgotność, ciśnienie oraz stężenie pyłów zawieszonych
PM2,5 oraz PM10.
Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych zintegrowane dane od dwóch producentów
czujników można zaprezentować na jednej platformie internetowej www.powietrze.bielsko-biala.pl/
Dane na stronie prezentowane
są w systemie w czasie rzeczywistym
W podglądzie mapy mieszkańcy mogą
zobaczyć, jaki stan powietrza jest w danej chwili w różnych lokalizacjach miasta. Czujniki ekosłupków odróżniono wyglądem ikon od pozostałych czujników.

Po kliknięciu na poszczególne czujniki,
system zaprezentuje w panelu bocznym
szczegółowe dane pochodzące z zainstalowanych sensorów. Udostępniany
jest także wykres pokazujący poszczególne pomiary z okresu ostatnich 24 godzin. Kolor czujników w systemie informuje w czasie rzeczywistym o jakości
powietrza zgodnie z Polskim Indeksem
Jakości Powietrza. Szczegółowe informacje dotyczące zakresów poszczególnych progów zostały zawarte w udostępnionej na dole strony legendzie.
Mieszkańcy mogą także zapoznać się
z zaleceniami, jak postępować przy złej
jakości powietrza.
System miejskiego monitoringu jakości powietrza ma posłużyć do zwiększania świadomości społecznej na temat jakości powietrza, a także ostrzegać przed szkodliwymi dla zdrowia zanieczyszczeniami na terenach otwartych
miasta.
Mieszkańcy mogą odczytywać informację z ekosłupków także za pomocą aplikacji mobilnej EkoSłupek, udostępnionej przez producenta w ramach
zawartej z miastem umowy.
r
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autobusowe zmiany
Liczba pasażerów w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej została
ograniczona do 30 proc. wszystkich miejsc siedzących i stojących. To wytyczne dla komunikacji miejskiej
w całym kraju wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów. Od 2 listopada wprowadzono zmiany
w rozkładzie jazdy autobusów bielskiego MZK.
– To problematyczna sytuacja dla naszej spółki, ale też
dla wszystkich przewoźników w Polsce, bo w zasadzie, żeby
zaspokoić całkowicie potrzeby przewozowe, trzeba by każdy
autobus zastąpić dwoma-trzema. Żaden przewoźnik w kraju
nie jest logistycznie przygotowany do takiej sytuacji – mówił
w październiku prezes Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego
w Bielsku-Białej Hubert Maślanka.
Przedsiębiorstwo przeprowadziło analizę, na które linie
autobusowe zapotrzebowanie jest największe. Na najbardziej
obleganych liniach uruchomiono kursy bisowe. W trasy wyjechały także wszystkie autobusy przegubowe. To wszystko,
niestety, odbyło kosztem innych kursów, które na przykład
w weekendy nie cieszą się aż tak dużą popularnością.
– Trzeba pamiętać, że każdy dodatkowy kurs generuje koszty, za które płaci miasto. Sytuacja epidemiczna odbiła
się także na finansach miasta, dlatego konieczne są bardzo
szczegółowe analizy wprowadzanych korekt – tłumaczył Hubert Maślanka.
Prezes MZK apeluje do pasażerów o stosowanie się do
wprowadzonych zasad i jednocześnie prosi o wyrozumiałość.
– Dla nas także to trudna sytuacja. Robimy, co możemy, żeby
bezpiecznie dowieźć was do celu – mówi.
Od 2 listopada wprowadzone zostały następujące zmiany w kursowaniu autobusów MZK:
• nowy rozkład jazdy linii nr 1 we wszystkie dni tygodnia;
• wakacyjny rozkład jazdy linii nr 4 w dni robocze;
• nowy rozkład jazdy linii nr 8 w soboty;
• nowy rozkład jazdy linii nr 12 w dni robocze, zlikwidowane zostały kursy z przystanku Hałcnów Kościół o godz.
10.00, 11.40, 19.00 oraz z przystanku Mikuszowice Błonia
o godz. 9.10, 10.50, 12.30 i 18.00, przesunięte zostały godziny
odjazdu z przystanku Mikuszowice Błonia ATH z godz. 20.00
na godz. 20.35 oraz z przystanku Hałcnów Kościół z godz.
13.20 i 21.00 na godz. 13.15 i 21.20, uruchomiono kursy zjazdowe z przystanku Mikuszowice Błonia ATH do Zajezdni MZK
o godz. 9.04 i 17.49;
• zlikwidowane zostały kursy linii nr 18 w dni robocze
z przystanku os. Złote Łany o godz. 11.20 i 18.00 oraz z przy-

MZD uporządkował ruch
samochodów przy punkcie
pobrań
Kolejki oczekujących na wymaz w mobilnym
punkcie poboru badań na parkingu
w rejonie skrzyżowania ulic Władysława
Broniewskiego i PCK powodują w tej części
miasta spore utrudnienia i zatory. Dlatego
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
wprowadził tymczasową organizację ruchu
w tym rejonie.

stanku Stare Bielsko Kościół o godz. 12.10 i 18.50, przesunięto godziny odjazdu z przystanku Os. Złote Łany z godz. 7.30
na godz. 7.35 oraz z przystanku Stare Bielsko Kościół z godz.
8.25 na godz. 8.30, zlikwidowano kursy z przystanku Zajezdnia MZK o godz. 11.10 oraz z przystanku Os. Złote Łany do
Zajezdni MZK o godz. 19.35, uruchomiony został kurs zjazdowy z Os. Złote Łany do Zajezdni MZK o godz. 17.40;
• zlikwidowane zostały kursy linii nr 21 w dni robocze
z przystanku Os. Langiewicza o godz. 18.00 i 19.30 oraz
z przystanku Os. Polskich Skrzydeł o godz. 17.00, 18.30
i 20.30, kurs z przystanku Os. Langiewicza o godz. 16.00 jest
skrócony do przystanku Zajezdnia MZK, uruchomiono kurs
zjazdowy z Os. Polskich Skrzydeł do Zajezdni MZK o godz.
18.00;
• wprowadzony został wakacyjny rozkład jazdy linii nr 28
w dni robocze oraz soboty;
• zlikwidowane zostały kursy linii nr 34 w dni robocze
z przystanku Os. Złote Łany o godz. 10.45, 12.15 i 19.25
oraz z przystanku Os. Polskich Skrzydeł o godz. 10.00, 11.45
i 19.00. Przesunięte zostały godziny odjazdu z przystanku Os.
Polskich Skrzydeł z godz. 18.00 na godz. 18.20 oraz z przystanku Os. Złote Łany z godz. 18.30 na godz. 18.50;
• zawieszono kursowanie linii nr N2.
Zainteresowanych szczegółowymi informacjami odsyłamy do strony MZK: www.komunikacja.bielsko.pl
opr. JacK

Uznając priorytet niezakłóconego kontynuowania ważnych dla nas wszystkich badań, Miejski Zarząd
Dróg zmienił organizację ruchu, wprowadzając na ulicy
Juliana Tuwima od wlotu z ul. Żywieckiej i dalej na ul.
Władysława Broniewskiego do ronda na ul. PCK ruch
jednokierunkowy. Jednocześnie, dla ułatwienia swobodnego przejazdu wzdłuż czekających w kolejce aut,
na wymienionym odcinku po przeciwnej stronie jezdni
wprowadzono zakaz parkowania.
Służby miejskie poszukują dogodniejszego miejsca na usytuowanie punktu poboru wymazów. Musi to
być jednak teren będący własnością miasta. Zanim nowe miejsce zostanie udostępnione, drogowcy z przedstawicielami działającego punktu konsultują godziny jego otwarcia.

Przetestują
wirtualny bilet
Wirtualny bilet na karcie płatniczej
– takie nowe rozwiązanie będzie testowane w bielskich autobusach linii nr 1 na
przełomie listopada i grudnia.
Miejski Zakład Komunikacyjny
w Bielsku-Białej sp. z o.o. podpisał umowę z firmą Mera Systemy Sp. z o.o. na
przeprowadzenie półrocznego programu pilotażowego. W tym czasie pasażerowie podróżujący linią numer 1 będą
mogli korzystać z nowoczesnych kasowników. Pozwolą one na wnoszenie opłaty za przejazd za pomocą zbliżeniowej
karty płatniczej lub smartfona.
– W tym systemie całkowicie eliminujemy bilety papierowe, eliminujemy
z tego systemu także gotówkę. Płatności
będą wyłącznie w formie elektronicznej.
Jest to zatem rozwiązanie bardzo nowoczesne, ale też przyjazne środowisku,
do czego przywiązujemy dużą wagę –
podkreśla prezes spółki Miejski Zakład
Komunikacyjny w Bielsku-Białej Hubert
Maślanka.
Obsługa kasowników jest bardzo
intuicyjna – wystarczy wybrać typ biletu jednorazowego na ekranie urządzenia, ustalić ich liczbę, a następnie przyłożyć kartę lub telefon. Na ekranie głównym wyświetli się informacja o pobranej opłacie. To całkowicie bezpieczny
system, spółka podczas transakcji nie
będzie miała dostępu do danych finansowych konta. Cennik będzie taki sam,
jak obowiązujący w biletomatach czy kasach. Podróżni nie otrzymają papierowego biletu – będzie on zapisany na ich
karcie lub w telefonie. W trakcie kontroli
wystarczy zbliżyć nośnik do urządzenia
kontrolerskiego. Taki sprzęt także trafi
do MZK na testy.
Pilotaż rozpocznie się na przełomie listopada i grudnia.
oprac. ek

– Miejskiemu Zarządowi Dróg zależy, aby praca mobilnego laboratorium zaczynała się nieco później
– dla ułatwienia wyjazdu do pracy mieszkańców osiedla Grunwaldzkiego. Proponujemy także wprowadzić
przerwę w godzinach, kiedy mieszkańcy wracają do
domów. Sugerujemy, aby druga zmiana pracy punktu
poboru zaczynała się później – informuje dyrektor MZD
Wojciech Waluś.
Miasto i podległe mu jednostki aktywnie włączają się w powyższe działania, bowiem wszystkim zależy nie tylko na poprawie organizacji ruchu i zapewnieniu bezpieczeństwa, ale także na rozwiązaniu problemu
sprawnego przeprowadzania badań w trudnym okresie
pandemii – czytamy w komunikacie MZD.
opr. JacK
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Partnerskie rozmowy przez internet
Pandemia sprawiła, że spora część społecznych kontaktów przeniosła się do internetu, także współpraca z partnerskimi miastami.
15 października prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski rozmawiał on-line z dr. Ferencem Kovacsem, burmistrzem naszego
węgierskiego miasta partnerskiego Nyíregyháza.
Kontakt zainicjował kilka dni wcześniej burmistrz Kovacs, chcąc podtrzymać dotychczasowe bardzo dobre relacje partnerskie naszych miast.
Ze względu na sytuację związaną
z COVID-19 niestety nie doszły do skutku dwie wcześniej zaplanowane wizyty
prezydenta Jarosława Klimaszewskiego
w Nyíregyházie. Przygotowane w ostatnich miesiącach przedsięwzięcia czekają wciąż na realizację, gdy tylko sytuacja
ulegnie poprawie. W planach jest m.in.
wystawa 25 fotografii Bielska-Białej, które miały być eksponowane u naszych
partnerów wiosną tego roku. Organizowana jest wizyta bielszczan w Nyíregyházie – młodzi liderzy z bielskich szkół
mają wziąć udział w międzynarodowej
konferencji poświęconej młodzieży.
Nadal czekamy na pierwszą oficjalną wizytę prezydenta J. Klimaszewskiego w Nyíregyházie. Mają mu w niej
towarzyszyć osoby odpowiedzialne za

kulturę i promocję naszego miasta– naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Przemysław Smyczek oraz naczelnik Wydziału
Promocji i Sportu UM Anna Zgierska.
Nyíregyháza przywiązuje wielką wagę
do swojej promocji i rozwoju kultury. Tak
więc wymiana doświadczeń między naszymi miastami jest bardzo ważna.
W wideo rozmowie ze strony węgierskiej uczestniczyli burmistrz Nyíregyházy Ferenc Kovács, jego zastępca
Attila Ulrich oraz szefowa Informacji Turystycznej Nyíregyházy Marianne Furkóné Szabó. W bielskim Ratuszu prezydentowi Jarosławowi Klimaszewskiemu
towarzyszyli naczelnicy Anna Zgierska
i Przemysław Smyczek oraz tłumacz.
Obie strony podkreśliły, że mimo pandemii należy przygotowywać wspólne projekty w dziedzinie kultury czy turystyki,
aby w momencie poprawy sytuacji epidemicznej natychmiast móc je wdrożyć.

BBBIKE PO SEZONIE
– dokończenie ze str. 3
Miejskimi rowerami interesują się w coraz większym
stopniu seniorzy. Ich cel jest typowo rekreacyjny. Chcieliby też, aby stacje sięgały do ościennych miejscowości – do
Szczyrku, Jaworza czy Kóz. Jedna z pań 70 plus przyznała w rozmowie przy stacji Zwardońska – lotnisko, że jeździ
rowerem miejskim na wycieczki wokół zbiornika Goczałkowice. Serwis rozmawiał też z parą z centralnej Polski, która wybiera się na urlopy tylko tam, gdzie można wypożyczyć rower miejski. W Bielsku-Białej byli już po raz trzeci,
tak bardzo spodobała im się ta forma wypoczynku, a całodniowa wycieczka rowerowa nad Jezioro Żywieckie nie była dla nich żadnym problemem.
Jak podkreśla serwis rowerowy, w Bielsku-Białej powszechne jest też zgłaszanie przez mieszkańców porzuconych i zaginionych rowerów. I tu uwaga: w przeciwieństwie
do mieszkańców innych miast, bielszczanie nie żądają za
to zapłaty.
Wśród użytkowników rowerów w Bielsku-Białej są na
pewno miłośnicy zwierząt. Jeden z nich znalazł w koszyku
roweru trzy puszki kociego jedzenia, zgłosił to na infolinię,
a serwisanci odnaleźli właściciela głodnego kota i umówili
użytkowników na przekazanie puszek.
Operator systemu podkreśla też, że wpływ pandemii
na zmniejszenie liczby wypożyczeń jest w tym roku bezsporny. Sezon BBbike w 2019 r. trwał od 1 kwietnia do 31
października, a rowery były wypożyczane blisko 40 tys. razy.
Rowery BBbike wrócą na ulice 1 kwietnia 2021 r.
Emilia Klejmont

Przemysław Smyczek, Jarosław Klimaszewski i Anna Zgierska
Włodarze obu miast postanowili
przygotować listę potencjalnych obszarów, w których wspólnie będzie można
sięgnąć po wsparcie unijne. Prezydent
J. Klimaszewski, dziękując burmistrzowi
Kovacsowi za zaproszenie do rozmowy,
podkreślił, że takich kontaktów powinno
być więcej, bo podtrzymują one wzajem-

ną pamięć i mimo pandemii pozwalają
myśleć pozytywnie o przyszłości.
Należy zaznaczyć, że w gronie
miast partnerskich Bielska-Białej Nyíregyháza, choć jest partnerem najmłodszym, należy to tych, z którymi wzajemna wymiana i kontakty w wielu dziedzinach rozwijają się najintensywniej.
r

Są listy grantobiorców
Listy grantobiorców w projekcie Odnawialne źródła energii dla mieszkańców
Bielska-Białej – podstawowa i rezerwowa – zostały opublikowane na stronie internetowej
www.oze.bielsko-biala.pl
Zakończyła się ocena formalna i merytoryczna wniosków złożonych przez mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na zainstalowanie odnawialnych źródeł energii w swoich
domach.
Na stronie oze.bielsko-biala.pl zainteresowani
znajdą wszystkie listy. Pozytywnie ocenione wnioski z zadeklarowanymi inwestycjami zostały ułożone
według uzyskanej liczby punktów. Na listę podstawową wpisano wnioski do wyczerpania się nakładu danego rodzaju mikroinstalacji niezbędnych do realizacji inwestycji. Pozostałe wnioski – ze względu na wyczerpanie się dostępności danego zestawu mikroinstalacji – trafiły na listę rezerwową. Na stronie oze.
bielsko-biala.pl znajduje się również instrukcja dotycząca tego, jak odczytywać listy.
W przypadku zwolnienia się miejsca na liście
podstawowej – uzupełniana ona będzie wnioskami
tego samego rodzaju inwestycji, zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej.
Przed podpisaniem umowy dotacyjnej wnioski z listy podstawowej zostaną zweryfikowane m.in.
pod względem niezalegania z należnościami wobec
miasta. Harmonogram podpisywania umów dotacyj-

nych po weryfikacji wniosków również zostanie opublikowany na stronie oze.bielsko-biala.pl
Dzięki projektowi Odnawialne źródła energii
dla mieszkańców Bielska-Białej właściciele nieruchomości mieszkalnych na terenie Bielska-Białej,
którzy chcą zainstalować odnawialne źródła energii
na potrzeby mieszkaniowe, mogą otrzymać na ten
cel dotacje unijne (granty). Inwestycje będą wykonywane w 2021 r. 11 maja br. miasto podpisało umowę
o dofinansowanie projektu grantowego Odnawialne
źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej (OZE)
w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt dotyczy budowy odnawialnych źródeł energii: dowolnych pomp ciepła na potrzeby ogrzewania i ciepłej
wody bądź tylko ogrzewania – grant do 28.500 zł,
pomp ciepła na potrzeby tylko ciepłej wody użytkowej – grant do 7.125 zł, kolektorów słonecznych –
grant do 9.500 zł i fotowoltaiki – grant do 14.250 zł.
W projekcie przewidziano 1000 szt. instalacji OZE,
w tym 610 szt. instalacji fotowoltaicznych, 150 szt. instalacji kolektorów słonecznych oraz 110 szt. pomp
ciepła do c.w.u. oraz 130 szt. pomp ciepła do c.o. lub
c.o. i c.w.u.
oprac. ek

ms.bielsko-biala.pl

10

W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/ NR 23/465 13.11.2020

miasto
BIELSZCZANIE POSTAWILI
NA ZIELONE – dokończenie ze str. 1
Projekt 332 drzewa i 5 gałęzi łączy w sobie przywiązanie do zieleni,
sportu i historii. To też pierwszy w historii Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej projekt, który skupia potrzeby wielu
osób oraz będzie realizowany w różnych
częściach miasta. Łączy w sobie sześć
inicjatyw.
Pierwsza z nich pod nazwą gałąź 0 – zakłada posadzenie 332 drzew
na terenie miasta. I, jak zaznacza autor, nie będą to drzewa typu sadzonki,
na których wzrost trzeba czekać latami.
Te, które zostaną już w przyszłym roku
zasadzone w różnych częściach miasta,
będą miały co najmniej 25 cm obwodu
i wysokość 300 cm, a wśród nich znajdą
się lipy, graby, buki czy dęby.
– To będą drzewa, które od początku będą dawały cień – taki był cel
tego pomysłu – mówi J. Nowak. – O tym,
gdzie dokładnie zostaną zasadzone,
zdecydują pracownicy Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego
i ogrodnik miejski. Są to osoby, które najlepiej wiedzą, gdzie drzewa tej wielkości
będą najpotrzebniejsze i gdzie najlepiej
się sprawdzą – dodaje autor projektu.
Ważnym elementem projektu Jakuba Nowaka jest stworzenie na terenie
miasta parków kieszonkowych. Wszystkim przyświeca to samo założenie –
skwery mają być jak najbardziej naturalne, bez kostki brukowej, bez betonu,
z nawierzchnią przepuszczalną. Jeden
z takich parków powstanie przy ulicy Jana Kochanowskiego, na nieużytku obok
potoku Kamienica. Do skweru doprowadzi mostek. Teren zostanie oczyszczony, powstaną ścieżki wysypane korą lub
zrębkami i pojawią się ławki. Pozostaną
tam też miejsca bez urządzonego trawnika, a przestrzenie między drzewami
wypełni dotychczasowa roślinność.

Kolejny park kieszonkowy powstanie przy ulicy Stanisława Konarskiego,
również na nieużytku obok potoku. Aktualnie w tym miejscu tylko część terenu
jest zagospodarowana. Projekt zakłada
oczyszczenie działek, budowę ścieżek
i ustawienie ławek.
– Parki, które powstaną, będą
stosunkowo niewielkimi przestrzeniami
w porównaniu np. do parków – Włókniarzy czy Słowackiego. Ale będą tak zlokalizowane, że pozwolą mieszkańcom
bloków wyjść na tereny zielone. Chociażby bardzo uczęszczany łącznik przy
ulicy Warszawskiej do ulicy Stanisława
Konarskiego, który od lat jest zaniedbany, a przez to niebezpieczny – oczyszczenie tego terenu i postawienie ławek po pierwsze pozwoli mieszkańcom
wyjść z bloków na tereny zielone, a po
drugie sprawi, że na tym terenie będzie
bezpieczniej – mówi J. Nowak.
Jeden z istniejących parków doczeka się też rozbudowy w ramach projektu. To Skwer Marzeń na Osiedlu Polskich Skrzydeł, gdzie jedna z dróg ma
zostać obsadzona różami lub innym
efektownym pnączem, które stworzy
pergolę.
– Będzie to zadaszenie pozwalające w letnie, ciepłe dni np. starszym
osobom wyjść, usiąść spokojnie w zacienionym miejscu – dodaje autor.

Lapidarium

Poza parkami kieszonkowymi projekt zakłada powstanie lapidarium.
– To element wspomnienia o historii naszego miasta. Tu duże podziękowania pani Dorocie Wiewiórze z Gminy
Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej. Dzięki niej wiemy, że co roku na terenie miasta podczas prac budowlanych
odkrywane są (i magazynowane) zabytkowe fragmenty nagrobków. Osoby, którym bliska jest pamięć, lokalna historia,

Dla chorych
na Covid-19
W Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej powstanie docelowo 128 miejsc dla pacjentów z Covid-19. Mimo trudnej sytuacji epidemicznej normalnie
pracują wszystkie poradnie szpitalne. Wstrzymane
zostały jednak wszystkie przyjęcia planowe, za wyjątkiem zabiegów onkologicznych.
Szpital Wojewódzki informuje, że w stanach
ostrych pacjenci przyjmowani są na oddziały: chirurgii urazowo-ortopedycznej, okulistyczny, neurologiczny, nefrologiczny, urologii oraz onkologii urologicznej,
chirurgii ogólnej i naczyniowej oraz ginekologiczno-

Miejsce, gdzie powstanie lapidarium na cmentarzu żydowskim
mają problem, bo nie wiedzą, co zrobić z nagrobkami. Chcielibyśmy pamiętać o tych, którzy byli w naszym mieście,
ale ich nagrobków aktualnie nie ma, nie
ma cmentarzy, gdzie byli pochowani. Są
rzeczy, których nie należy niszczyć –
mówi J. Nowak.
W tym celu właśnie powstanie lapidarium na terenie cmentarza żydowskiego przy u. Cieszyńskiej. Będzie to
też rodzaj parku, w którym zostaną wyeksponowane fragmenty odnalezionych
nagrobków. Na park złożą się dwie części – mur z zamocowanymi płaskimi macewami oraz plac, gdzie umieszczone
zostaną większe elementy. Całości dopełnią ławki i tablica informacyjna.

W zdrowym ciele

Projekt będzie też promował ruch
i sport na świeżym powietrzu. Jednym
z jego elementów jest budowa strefy do
biegów przeszkodowych OCR – skrót
od Obstacle Course Racing, czyli wyścigi na torze z przeszkodami. Zakupiona
brama treningowa ma mieć wymiary 12
m x 3 m i będzie ustawiona na otwartej
przestrzeni w rejonie ul. Armii Krajowej.

-położniczy i patologii noworodka. 5 listopada szpital
wznowił przyjęcia na oddział neurochirurgiczny, które przez kilka były wstrzymane w związku z SARS
–CoV-2.
W związku z rosnąca liczbą zakażonych koronawirusem oddziały: kardiologiczny, laryngologiczny,
gastroenterologiczny i chorób wewnętrznych, chorób
wewnętrznych i diabetologii oraz częściowo chirurgii
urazowo-ortopedycznej – zgodnie z decyzją wojewody śląskiego – dostosowane zostały wyłącznie do
hospitalizacji osób cierpiących na Covid-19.
Dla pacjentów z Covid-19 przeznaczony został
również w całości oddział anestezjologii i intensywnej
terapii. Tu leczone są najcięższe przypadki niewydolności oddechowej, które występują podczas choroby,

– Chcemy w ten sposób odpowiedzieć na narastające dążenie mieszkańców Bielska-Białej do samorealizacji i profesjonalizacji treningów zawodników OCR. Chcemy też propagować tego typu sport wśród mieszkańców miasta. Otwarta brama treningowa
da możliwość doskonalenia techniki dla
zaawansowanych i nauki pokonywania
przeszkód dla osób, które zamierzają
rozpocząć swoją przygodę z biegami
przeszkodowymi. Sport na świeżym powietrzu wpisuje się idealnie w cały projekt, a takich struktur do ćwiczeń nie ma
nigdzie w rejonie naszego miasta – tłumaczy autor.
Efekty projektu będą widoczne na
terenie miasta już w przyszłym roku.
– Wierzę w to, że w kolejnych latach powstaną podobne idee, jak moja,
nakierowane na rozwój zieleni w mieście
i uczynienie miasta bardziej przyjaznym
mieszkańcom. Dla mnie osobiście idea
budżetu obywatelskiego jest właśnie po
to, byśmy wskazywali, czego nam na
co dzień brakuje w naszej przestrzeni –
podsumowuje J. Nowak.
Emilia Klejmont

wywołanej przez wirus SARS – CoV-2. Na oddziale
znajduje się 13 stanowisk wszechstronnie przygotowanych do leczenia zakażonych. Docelowo w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej powstanie 128
miejsc dla pacjentów z Covid-19.
Nie 170, jak pisaliśmy w poprzednim numerze MS, lecz łącznie ponad 1000 miejsc na potrzeby walki z COVID-19 planuje przeznaczyć uzdrowisko Ustroń. Ze względu na eskalację pandemii, zarząd przedsiębiorstwa zdecydował o rozszerzeniu
poprzedniej deklaracji pomocowej. Miejsca zostaną
przeznaczone na izolatoria dla osób przechodzących
łagodnie zakażenie koronawirusem.
opr. JacK
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miasto
magazyn RedakcjaBB
z audiodeskrypcją

osoba słabowidząca czy niewidoma, może w pełni cieszyć się zawartością magazynu.
Młodzi autorzy i autorki – uczestnicy projektu mieli za zadanie przygotować opisanie magazynu w taki
sposób, by osoby z niepełnosprawnością wzrokową
w równym stopniu, co inni, mogły poznać tworzone treści. Nie jest to zwykły audiobook – to materiał, dzięki
któremu ludzie, którzy nie mogą magazynu przeczytać,
po jego przesłuchaniu będą wiedzieli, jak jest on ułożo-

W 100-lecie urodzin Jana Pawła II
Dziedzictwo polskiego papieża
w 100-lecie urodzin i 20. Dzień Papieski – pod tym hasłem w Galerii Wzgórze
obyła się prezentacja utworów inspirowanych twórczością Jana Pawła II.
Organizatorzy spotkania – Galeria
Wzgórze, Stowarzyszenie Promocji Kultury Podbeskidzie w Bielsku Białej oraz
Stowarzyszenie Ofiar Wojny w Bielsku-Białej – zwrócili się do poetów, literatów,
dla których dzieło Jana Pawła II stanowi ważną inspirację, o zgłoszenie swojego akcesu w tym przedsięwzięciu. Ze
względu na reżim pandemiczny w spotkaniu mogły wziąć udział jedynie osoby,
które wcześniej przysłały swoje zgłoszenie. Dlatego w przygotowanym programie 12 października w Galerii Wzgórze
swoje utwory – wiersze i prozę – zapre-

zentowało 17 autorów: Wiktor Pasławski, Weronika Włodarczyk, Maria Procyk, Marianna Górna, Anna Nosal-Tobiasz, Emilia Berndsen, Zofia Ciapała,
Kazimiera Wojtyła, Urszula Omylińska,
Ryszard Grajek, Kazimierz Węgrzyn,
Stanisław Sikor, Andrzej Orzeł, Natalia
Pasławska, Karol Bielan, Marek Baterowicz i Maria Kuźniar-Renart. Również
właściciel Galerii Wzgórze Franciszek
Kukioła wystąpił w programie słowno-muzycznym, przy fortepianie zasiadła
Maria Kuźniar-Renart.
Okolicznościowe wydawnictwo
opracowała i wydała Maria Procyk. Stowarzyszenie Ofiar Wojny promowało
również książkę Marianny Górnej Beskid Żywiecki i nasza rodzina w chmurach wojny.
oprac. wag

Spotkanie literatów w Galerii
Wzgórze,
fot. z archiwum
Stowarzyszenia
Promocji Kultury
Podbeskidzie

Mord w hotelu Kaiserhof

Nową funkcjonalność ma ostatni – #11 numer magazynu redakcjaBB. Redakcyjna młodzież przygotowała bowiem audiodeskrypcję wszystkich treści zawartych w piśmie. Wszystko po to, aby osoby z niepełnosprawnością wzrokową w równym stopniu, co inni czytelnicy, mogły poznać #11 numer pisma redakcjaBB.
Projekt redakcjaBB skupia młode osoby z Bielska-Białej i okolic. Redakcyjna młodzież często podnosi sobie poprzeczkę. Tak było i tym razem. Ich działania
to już nie tylko sprawa lokalna, nie tylko wysoka etyka
dziennikarska i świetny zmysł estetyczny. Poprzez projekt wyrównują szanse, wspierają, ale także docierają
do wszystkich – i naprawdę mają to na myśli.
Po premierze #11 numeru magazynu redakcjaBB,
która miała miejsce w przestrzeni on-line 27 czerwca
br., redakcja rozpoczęła intensywne prace nad stworzeniem audiodeskrypcji wszystkich treści tego numeru, przygotowanych przez młodzież. Było to już nie tylko czytanie tekstów, które przygotowują młodzi dziennikarze, dziennikarki, poetki lub poeci, ale także dokładny
opis grafik, zdjęć, layoutu i okładki, stworzonych przez
fotografów i grafików, dzięki czemu każdy, w tym też

ny na stronie czy też jakie są detale graficzne towarzyszące tekstom i wierszom.
Jak mówi uczestniczka projektu Martyna Drobczyk, która brała udział w tworzeniu audiodeskrypcji: –
Praca nad tym projektem pokazała mi, jak wiele umyka
oku. Do tej pory nie zwracałam uwagi na część ilustracji, na oprawę graficzną czy na małe detale, takie jak
kolor pioruna pod leadem! Postawienie się w miejscu
osoby słabowidzącej lub niewidomej uświadomiło mi,
jak dobrze się mam, że posiadam dobry wzrok, ale też
pokazało, jak wiele rzeczy ignoruję, ilu nie dostrzegam.
Dzięki dofinansowanemu z Narodowego Centrum
Kultury programu Kultura w Sieci, który wspiera realizację projektów i sektor kultury w czasach pandemii, młodzież dowiedziała się m.in., na czym polega audiodeskrypcja, czym różni się od zwyczajnego audiobooka,
a także udoskonaliła swoje umiejętności samodzielnego przygotowywania i nagrywania treści, ćwicząc przy
okazji zdolności lektorskie. Cały proces był koordynowany zdalnie i po godzinach warsztatów, nagrań i montażu powstał wyjątkowy materiał.
Audiodeskrypcja magazynu jest dostępna dla
wszystkich chętnych na stronie projektu – przycisk posłuchaj:www./redakcjabb.pl, a także na redakcyjnym
kanale youtube: www.youtube.com/user/redakcjaBB
oprac. ek

W jednym z pokoi hotelu Kaiserhof – dzisiejszego hotelu President – 29
marca 1921 r. znaleziono zwłoki zamordowanego mężczyzny… Tak rozpoczyna się kryminalna opowieść Mord w hotelu Kaiserhof przygotowana przez Lokalną Organizację Turystyczną Beskidy.
Mord w hotelu Kaiserhof można
znaleźć na stronie www.slaskiegra.pl/
bielsko/. Opowieść powstała jako część
projektu Śląskie gra zrealizowanego
w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura w sieci. Strona internetowa www.slaskiegra.pl/ w nieszablonowy sposób promuje województwo
śląskie, a narzędziem promocji są gry
on-line. Zamieszczone na stronie gry są
połączeniem ciekawostek tekstowych,
dźwiękowych i filmowych oraz wciąga-

jącej fabuły i zadań. Różnorodna jest
też forma gier – od szybkich quizów do
rozbudowanych fabularnych historii kryminalnych.
Jedną z 10 propozycji na tej platformie jest utrzymana w stylu retro opowieść z Bielska-Białej – Mord w hotelu Kaiserhof. Przystępując do zabawy,
przenosimy się w lata 20. ubiegłego
wieku i rozwiązujemy zagadkę tajemniczego morderstwa. W trakcie poznajemy korowód barwnych postaci z epoki.
Po wysłuchaniu zeznań, zapoznaniu się
z dowodami zbrodni i innymi materiałami wypełniamy raport ze śledztwa i…
przekonujemy się, czy nasz tok rozumowania szedł w parze z tym, co wydarzyło się naprawdę.
opr. JacK
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ratusz ogłasza
przetargi
Prezydent Bielska-Białej ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na czas nieoznaczony
nieruchomości zabudowanej, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Tadeusza Regera 109, obręb Wapienica
stanowiącej własność gminy Bielsko-Biała
oznaczenie: dz. 39/174 Kw BB1B/00046384/6
powierzchnia: 1297 m2
przeznaczenie: cele usługowe, magazynowe i produkcyjne
cena wywoławcza czynszu dzierżawnego: 8.949,30 zł
miesięcznie + VAT
wadium: 890,00 zł
Nieruchomość zabudowana jest parterowym budynkiem hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym o powierzchni użytkowej 722,60 m2. Budynek niepodpiwniczony, wzniesiony w technologii uprzemysłowionej o konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej z lekkimi ścianami osłonowymi. Budynek stanowi pustostan.
Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Tadeusza Regera, poprzez działkę 39/163
stanowiącą własność Gminy Bielsko-Biała.
Nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem
rzeczowym – służebnością przejazdu i przechodu pasem istniejącej drogi wewnętrznej, w celu zapewnienia
dostępu do drogi publicznej dla dz. 39/164. Poza ww.
służebnością nieruchomość jest wolna od obciążeń
i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Działka położona jest w terenie, dla którego brak jest
obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego działka znajduje
się w obszarze oznaczonym symbolem UP (budynki
handlowo-usługowe).
Nieruchomość można obejrzeć 19 listopada 2020 r.
w godz. 10.00−10.30 oraz 1 grudnia 2020 r. w godz.
13.00−13.30. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono 28 sierpnia 2020 r. Przetarg odbędzie się 11
grudnia 2020 r. o godz. 10.00 w sali nr 208 (II piętro)
w gmachu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl.
Ratuszowym 5.
Wadium należy wpłacić nie później niż do 7 grudnia
2020 r. przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-Księgowy 25 1240 4142
1111 0000 4822 9638 Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na konto Urzędu w wyżej podanym terminie.
Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetargu, a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał
zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia
się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 90,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienie ceny wywoławczej, dopóki mimo trzykrotnego
wywołania nie ma dalszych postąpień. Przetarg jest
ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu,
jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Umowa dzierżawy nieruchomości powinna być zawarta w terminie do 1 miesiąca od daty rozstrzygnięcia
przetargu. Dzierżawca zobowiązany jest do ponosze-

nia wszelkich opłat związanych z wydzierżawieniem
nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości.
Czynsz dzierżawny płatny będzie do 15 każdego miesiąca trwania umowy na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Dochodów Budżetowych 25 1240
6960 2735 0222 2222 2222 Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Wysokość czynszu może ulegać corocznym
zmianom wg stawki określonej przez Prezydenta Miasta.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (budynek przy pl. Ratuszowym 6, parter, stanowisko nr 4,
tel. 334971806) lub w Wydziale Nieruchomości (budynek przy pl. Ratuszowym 5, II piętro, pok. 213, tel.
334701224) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Adres strony internetowej Urzędu: https://bip.um.bielsko.pl
Projekt umowy dzierżawy dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej na ww. stronie internetowej. Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów.
q

sprzedaż
Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35
ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U.
z 2020 r., poz. 65 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność
gminy Bielsko-Biała, położonych w Bielsku-Białej,
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zgodnie z zarządzeniami prezydenta miasta
1. nr ON.0050.1202.2020.NR z 15 lipca 2020 r.
położenie: ul. Olszowa, obręb Aleksandrowice, przeznaczonej zgodnie z zarządzeniem
oznaczenie: dz. 379/197 KW BB1B/00061730/8
powierzchnia: 25 m2
przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej
dz. 379/4 pow. 710 m2
cena nieruchomości: 7.655,00 zł
cena obowiązuje do 1 grudnia 2020 r.
Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego nie
został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Nie zostały dla niej wydane również
decyzje o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej działka 379/197 zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym symbolem MN, tj.
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Ww. działka
znajduje się wewnątrz ogrodzenia uzupełnianej nieruchomości.
Sprzedaż nieruchomości zostanie zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust.
1 pkt 9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. 2020 r., poz. 106 ze zm.).
2. zarządzeniem nr ON.0050.1330.2020.NR prezydenta Bielska-Białej z 7 września 2020 r.
położenie: ul. Powstańców Śląskich, obręb Żywieckie Przedmieście
oznaczenie: dz. 1467/3, KW BB1B/00056820/8
powierzchnia: 109 m2
przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej
dz. 1456, dz. 1326/1 o łącznej pow. 1856 m2

cena nieruchomości netto: 32.700,00 zł
cena obowiązuje do 7 grudnia 2020 r.
Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego
nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej (przyjętym uchwałą Rady Miejskiej nr
XIX/487/2012 z 29 maja 2012 r. ze zm.), działka znajduje się w obszarze S (śródmieścia). Działka 1467/2
(z podziału której powstała m.in. dz. 1467/3) objęta jest
decyzją o warunkach zabudowy nr UA.6730.223.2017.
OS-AW z 3 lipca 2017 r Jest to płaski teren w kształcie
zbliżonym do trapezu, utwardzony kostką brukową, stanowiący część parkingu przy budynku wnioskodawcy.
Działka jest przedmiotem umowy dzierżawy zawartej
na czas oznaczony 3 lat, tj. od 20 lutego 2018 r. do 19
lutego 2021 r. pomiędzy gminą Bielsko-Biała, a wnioskodawcą, z przeznaczeniem na miejsca postojowe
przy siedzibie firmy. Parking został wykonany przez
przyszłego nabywcę.
Cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży, przy czym obowiązująca obecnie stawka podatku VAT wynosi 23 proc.
Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości za podaną wyżej
cenę, jeżeli stosownie do przepisów ww. ustawy złożą
wnioski w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia niniejszego wykazu.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesanta UM, pl. Ratuszowy 6, stanowisko nr 4.
Na podstawie art. 11, 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 ust.
1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 65 z późn.zm.) podaję do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy
Bielsko-Biała, przeznaczonychdo sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego zgodnie
z zarządzeniami prezydenta miasta
1. nr ON.0050.1409.2020.NR z 15 października 2020 r.
położenie: ul. Celna 2, obręb Bielsko Miasto
oznaczenie: dz. 273/2 KW BB1B/00143637/5
powierzchnia: 410 m2
przeznaczenie: działka zabudowana budynkiem o funkcji usługowo-mieszkalnej
cena nieruchomości: wartość prawa własności
205.000,00 zł, wartość prawa użytkowania wieczystego 45.000,00 zł, wartość nabycia prawa użytkowania
wieczystego na własność 160.000,00 zł
cena obowiązuje do ....
Nieruchomość przy ul. Celnej 2 wpisana jest do rejestru zabytków dawnego województwa katowickiego
pod nr 62/60 na podstawie decyzji Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków z 25 lutego 1960 r. Orzeczeniem z 16 sierpnia 1976 r. Wojewódzki Konserwator Zabytków dokonał aktualizacji ww. decyzji wpisując obiekt
do rejestru zabytków dawnego województwa bielskiego
pod poz. A-9/76. Jednocześnie obiekt stanowi element
zabytkowego zespołu staromiejskiego w Bielsku-Białej,
wpisanego do rejestru zabytków dawnego województwa bielskiego pod. poz. A-1/76, na podstawie decyzji
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 16 sierpnia 1976 r. nr KL.IV-5340/1/76. Podlega również ochro-
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ratusz ogłasza
nie jako zabytek wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Bielskiej Starówki, przyjętego
uchwałą nr LIII/749/98 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 lutego 1998 r. i położony jest w jednostce
oznaczonej symbolem E1 U, M – ogólne przeznaczenie – funkcja usługowo-mieszkalna. Strefa A – ścisłej
ochrony konserwatorskiej.
W cenie nieruchomości uwzględnione zostanie 30
proc. bonifikaty z tytułu wpisania nieruchomości do rejestru zabytków obliczonej od wartości różnicy pozostałej po odliczeniu prawa użytkowania wieczystego od
prawa własności
Cena nieruchomości obowiązuje do dnia
2. nr ON.0050.1009.2020.NR z 31 marca 2020 r.
położenie: ul. Giewont, obręb Kamienica
oznaczenie: dz. 873/10 KW BB1B/00076021/3
powierzchnia: 2270 m2
przeznaczenie: brak planu zagos. przestrz., ggodnie ze
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego położona jest w obszarze MW – tereny
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne
cena nieruchomości: wartość prawa własności
752.982,00 zł, wartość prawa użytkowania wieczystego 494.383,00 zł, wartość nabycia prawa użytkowania
wieczystego na własność 258.599,00 zł
cena obowiązuje do 27 listopada 2020 r.
Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 1 b ww. ustawy oraz
uchwałą nr XXIII/592/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia
20 października 2020 r. od ceny nieruchomości sprzedawanej na rzecz użytkownika wieczystego udziela się
bonifikaty w wysokości 80 proc.
3. nr ON.0050.1010.2020.NR z 31 marca 2020 r.
położenie: ul. Bolesława Prusa, obręb Lipnik
oznaczenie: dz. 199/65, dz. 199/66, dz. 199/67
KW BB1B/00074389/6
powierzchnia: 509 m2, 934 m2, 690 m2
przeznaczenie: brak planu zagos. przestrz., ggodnie ze
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego położona jest w obszarze MNU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
cena nieruchomości: wartość prawa własności
403.031,00 zł, wartość prawa użytkowania wieczystego 227.978,00 zł, wartość nabycia prawa użytkowania
wieczystego na własność 175.053,00 zł
cena obowiązuje do 27 listopada 2020 r.
Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 1 b ww. ustawy oraz
uchwałą nr XXIII/592/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia
20 października 2020 r. od ceny nieruchomości sprzedawanej na rzecz użytkownika wieczystego udziela się
bonifikaty w wysokości 80 proc.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
q

zbycie
Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art.
35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt. 7 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst
jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o nieruchomości sta-

nowiącej własność gminy Bielsko-Biała, położonej
w Bielsku-Białej przy ul. Szyprów, obręb Międzyrzecze Górne, przeznaczonej zgodnie z zarządzeniem
nr ON.0050.1433.2020.NR prezydenta p Bielska-Białej z 26 października 2020 r. do wniesienia jako wkład
niepieniężny (aport) do Zakładu Gospodarki Odpadami Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul.
Krakowskiej 315 d w zamian za akcje spółki.
oznaczenie: dz. 1874/19 KW BB1B/00078403/9
powierzchnia: 6597 m2
przeznaczenie: podwyższenie kapitału zakładowego
poprzez wniesienie przez gminę Bielsko-Biała w formie
aportu własności nieruchomości
cena nieruchomości: 1.017.786,00 zł
cena obowiązuje do 15 grudnia 2020 r.
Nieruchomość położona jest w obszarze, dla którego
obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego o nr 107 oraz 218:
• 107 – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy pomiędzy
ulicą Bohaterów Monte Cassino, ulicą Alabastrową, linią kolejową relacji Bielsko-Biała – Cieszyn, a ulicą Lajkonika, w obrębach Wapienica i Międzyrzecze Górne (uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/1063/2009 z 30
czerwca 2009 r., ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 148,
poz. 2928, z 19 sierpnia 2009 r.) Działka w planie nr 107
objęta jest następującymi jednostkami: 6Z – przeznaczenie terenu – zieleń nieurządzona, wysoka i niska,
7 KDL, 8 KDL – przeznaczenie terenu – ulice lokalne.
• 218 – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Szyprów
(uchwała Rady Miejskiej nr XIX/443/2020 z 26 maja
2020 r. i ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 4495 z 5
czerwca 2020 r.). Działka w planie nr 218 objęta jest
jednostką: U – a) zabudowa usługowa z zastrzeżeniem
lit. h, b) zabudowa magazynowa i usługowo-magazynowa, c) gospodarowanie odpadami, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), d) budowle związane z funkcją, o której mowa w lit. a-c, e)
zieleń, f) miejsca do parkowania i place manewrowe, g)
urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW, z wyjątkiem urządzeń przetwarzających energię wiatru, h)
zakaz zabudowy związanej ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży, domów opieki, przychodni
zdrowia, szpitali i hoteli.
Działka ma kształt zbliżony do trójkąta, nierówny, pofałdowany. Działka porośnięta trawą, krzewami i drzewami samosiejkami, zachwaszczona, ogrodzona od strony zachodniej przez właściciela sąsiedniej nieruchomości. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów
dot. ww. działki.
Z uwagi na przebiegające przez działkę uzbrojenie terenu, tj. sieć energetyczna napowietrzna nN, linia kablowa nN, sieć ciepłownicza, sieć wodociągowa PE
225, kanalizacja deszczowa, zastrzega się całodobowy dostęp do sieci i urządzeń odpowiednim służbom
dysponentów sieci, w przypadku konieczności usuwania awarii i konserwacji. Na terenie gdzie przebiegają linie sieci nie wolno wznosić żadnych obiektów stałych,
sadzić drzew i krzewów.
Zbycie działki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT
i opodatkowane będzie podstawową stawką podatku
VAT.

Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości za podaną wyżej
cenę, jeżeli stosownie do przepisów ww. ustawy złożą
wnioski w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia niniejszego wykazu.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 6, stanowisko nr 4.
q

dzierżawa
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst
Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) – podaję do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości gminnych, przeznaczonych do oddania w dzierżawę zgodnie z zarządzeniami prezydenta miasta
nr ON.0050.1415.2020.NR z 16 października 2020 r.
– dzierżawa na czas oznaczony jednego roku, nieruchomości przy ul. Władysława Broniewskiego obręb
Biała Miasto na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie – z przeznaczeniem na pod stację trafo.
oznaczenie: dz. 343/10 KW BB1B/00067245/3
powierzchnia: 129 m2
przeznaczenie: przebudowa stacji trafo
czynsz: 350,00 zł miesięcznie + VAT za całą nieruchomość
nieruchomość zabudowana, teren objęty planem zagospodarowania przestrzennego – A 87 UO, UZ,UK tereny koncentracji usług
q

przystąpienie do
sporządzenia miejscowego
planu
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art.
39 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z 3 października 2008
roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Bielsku-Białej uchwały nr XXIII/599/2020 z 20 października 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Mikuszowice
Śląskie w rejonie ulic Bystrzańskiej i Wolskiej.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Bielska-Białej na piśmie (pocztą lub na
dziennik podawczy Urzędu Miejskiego) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty
elektronicznej na adres: kaminski.sekretariat@um.bielsko.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia
2020 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.
q
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Otyłość a koronawirus
24 października obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Otyłością. Artykuł na temat
problemów wywoływanych przez otyłość opracowała dr n. med. Iwona Petrulewicz-Salamon,
specjalista chorób wewnętrznych i diabetolog.
Otyłość jest chorobą cywilizacyjną i jednym z największych globalnych problemów, który niesie za sobą
ryzyko wielu schorzeń. Światowa Organizacja Zdrowia
alarmuje, że otyłość osiągnęła bardzo wysoki poziom,
a liczba otyłych ludzi na świecie potroiła się w porównaniu do 1975 roku. Ponadto większość ludności na świecie żyje w krajach, gdzie nadwaga i otyłość są przyczyną śmierci większej liczby ludzi niż niedożywienie.
Jak wynika z ostatnio opublikowanych badań
amerykańskich naukowców, występuje silny związek
pomiędzy otyłością, a ciężkimi przypadkami związanymi z zarażeniem SARS-Cov 2. Pandemia koronawirusa spowodowała, że podejmujemy mniejszą aktywność fizyczną, zazwyczaj czas po pracy spędzamy
w domach, co także sprzyja niekontrolowanemu podjadaniu, a wszystko to może wpłynąć na dalszą eskalację problemu.
Niewłaściwie odżywanie, zwłaszcza dieta wysokotłuszczowa i bogata w węglowodany oraz brak aktywności fizycznej, zaliczane są do głównych czynników sprzyjających rozwojowi nadwagi i otyłości.
Międzynarodowy zespół naukowców zebrał dane
399 000 pacjentów. Okazało się, że osoby z otyłością,
które zachorowały na COVID-19, były o 113 proc. bardziej narażone na pobyt w szpitalu niż osoby o prawidłowej masie ciała, 74 proc. częściej trafiały na oddział
intensywnej terapii, a o 48 proc. częściej umierały.
Lekarze wyjaśniają, że otyłość może zaburzać dostarczenie tlenu do płuc oraz osłabiać odpowiedź układu immunologicznego na infekcję wirusową
i zwiększyć podatność na ciężki przebieg COVID-19.
Warto poważnie wziąć pod uwagę zalecania
Światowej Organizacji Zdrowia w walce z problemem
otyłości, które mówią o ograniczeniu spożywania pokarmów zawierających cukry i tłuszcze, wzroście spożycia owoców, warzyw, pokarmów pełnoziarnistych

i orzechów oraz regularnej aktywności fizycznej.
Jak więc zadbać o wzmocnienie odporności podczas pandemii? Oto kilka wskazówek:
• przestrzegaj zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących pandemii (strona www.gov.pl),
• regularnie chodź na spacery – ok. 40 minut
dziennie,
• spożywaj regularne posiłki – 3-4 razy dziennie
(a pomiędzy nimi pij wodę! – 35 ml/kg masy ciała na
dobę),
• jak najczęściej spożywaj warzywa i owoce – ¾
porcji powinny stanowić warzywa, a owoce ¼,
• unikaj cukru i słodyczy – zastępuj je owocami
lub orzechami,
• spożywaj produkty zbożowe pełnoziarniste
(chleb żytni, razowy, grube kasze, ryż brązowy lub dziki, makaron razowy),
• ogranicz spożycie mięsa, zwłaszcza czerwonego i przetworzonych produktów mięsnych,
• wybieraj oleje roślinne (najlepiej olej rzepakowy lub oliwę z oliwek) zamiast tłuszczu zwierzęcego
i utwardzonego roślinnego (twardych margaryn),
• jedz ryby, jajka i nasiona roślin strączkowych,
• jeżeli możesz spożywać mleko – pij codziennie
dwie szklanki, a jeszcze lepiej jogurt lub kefir,
• godne polecenia są wszelkiego rodzaju kiszonki
– naturalne probiotyki dostarczające dużo wit. C,
• unikaj alkoholu.
Jeżeli otyłość jest wyznacznikiem złych rokowań lub większych komplikacji u pacjentów zarażonych
SARS-Cov2, a na to wskazują coraz liczniej pojawiające się publikacje, to pozostaje ona nadal modyfikowalnym czynnikiem ryzyka.
oprac.
dr n. med. Iwona Petrulewicz-Salamon
specjalista chorób wewnętrznych i diabetolog

Zmiana terminu w OWES

ku Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru bielskiego
(OWES) otrzymać przedsiębiorcy chcący utworzyć nowe przedsiębiorstwo społeczne lub zarządzający organizacją pozarządową i pragnący ją rozwijać oraz tworzyć nowe miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wsparcie OWES jest bezpłatne
Aby otrzymać wsparcie, należy skontaktować się
z animatorkami OWES przy Bielskim Stowarzyszeniu
Artystycznym Teatr Grodzki:
Paulina Białek tel. 693754477, e-mail: animator@
teatrgrodzki.pl
Magdalena Waligóra tel. 661837845, e-mail:
m.waligora@teatrgrodzki.pl
Animatorki OWES przy Stowarzyszeniu Bielskie
Centrum Przedsiębiorczości:
Agnieszka Kowalska, tel. 503822990, e-mail:
agnieszka.kowalska@bcp.org.pl
Ewelina Polak, tel. 509124204, e-mail: ewelina.
polak@bcp.org.pl
oprac. ek

Na marzec 2021 r. przesunął Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej w Bielsku-Białej termin naboru
wniosków na dotacje dla przedsiębiorstw społecznych.
Zmiana terminu spowodowana jest sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju.
Chodzi o wsparcie przedsiębiorców społecznych
i tych, którzy chcą tworzyć miejsca pracy. Będą oni mogli skorzystać z dotacji do 240.000 zł. To dofinansowanie na tworzenie miejsc pracy dla istniejącego przedsiębiorstwa społecznego lub utworzenie nowego podmiotu spełniającego kryteria przedsiębiorstwa społecznego lub przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej (fundacji, stowarzyszenia, spółki not for profit)
w przedsiębiorstwo społeczne. Szczegóły na stronie
www.owes.bcp.org.pl
Bezpłatne wsparcie doradcze i konkretne wsparcie finansowe na każde miejsce pracy mogą w Ośrod-

WAŻNE TELEFONY
Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1,5 i 6 pracuje
od poniedziałku do środy w godz. 7.30–15.30,
w czwartki 7.30–18.00, w piątki 7.30–13.00
Centrala: 334971497, 334971498,
faks: 334971786
Informacja: pl. Ratuszowy 6, tel. 334971800
Awaria oświetlenia ulicznego: UM, tel. 334971702
zgłoszenia e-mail: oświetlenie@um.bielsko.pl
lub tel. 991
Awaria świateł sygnalizacji drogowej:
MZD, tel. 334726010, od 7.30 do 15.30
SUEZ Bielsko-Biała S.A.
w godzinach pracy tel. 334992000, 334992019
e-mail: zom.bielskobiala@sitapolska.com.pl
bok-bb@sitapolska.com.pl
Wydział Gospodarki Miejskiej UM
tel. 334971703, 334971704
naczelnik WGM tel. 334971507, 600004236
e-mail: gosp.komunalna@um.bielsko.pl
Uszkodzenie nawierzchni i wycieki wody:
MZD tel. 334979636, czynne całą dobę
Powalone drzewa przy drogach:
MZD, tel. 334979636 w. 119 od 7.30 do 15.30
e-mail: sekretariat@mzd.bielsko.pl
Pogotowie weterynaryjno-sanitarne oraz
Schronisko dla zwierząt: 338141818
w UM tel. 334971508 od 7.30 do 15.30
Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej:
tel. 338146221 lub 19288
Niebieska Linia 338119900
telefon dla niesłyszących i niedosłyszących (kontakt
w formie sms) 530560611
e-mail: poikbielsko@interia.pl
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 338150984
Straż Miejska tel. 986, 338228114, 338228115
e-mail: sm@strazmiejska.bielsko.pl
Miejska Komenda Policji tel. 997, 112, 478571255
Państwowa Straż Pożarna tel. 998, 338126065
POGOTOWIA
Pogotowie ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne tel. 991
Pogotowie gazowe
tel. 992
Pogotowie ciepłownicze tel. 993
Pogotowie wodociągowe tel. 994
e-mail: aqua@aqua.com.pl
GOPR tel. 985, 338296900
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Walczyli kickbokserzy
Sukcesami swoich zawodników
w zawodach rozegranych od 4 września
do 25 października może pochwalić się
Stowarzyszenie Kick-Boxingu Beskid
Dragon.
W Mistrzostwach Polski Light-contact, Pointfighting Młodzików w Krynicy-Zdroju – w których uczestniczyły 43
kluby, 120 zawodników – I miejsce zajęła reprezentantka klubu Beskid Dragon Oliwia Czader (50 kg light-contact),
otrzymując tytuł Najlepszej Zawodniczki Light-contact. W Mistrzostwach Polski
Low-kick Juniorów Młodszych, Juniorów
Starszych i Seniorów w Starachowicach
– z udziałem 92 klubów, 349 zawodników – na I miejscu uplasował się Patryk
Bodzek (54 kg junior mł.)
9 zawodników reprezentowało Stowarzyszenie Kick-Boxingu Beskid Dragon na 3. Mistrzostwach Polski Kick-light Młodzików i Młodzików Młodszych
w Mysiadle, w których wzięło udział 66
klubów, 251 zawodników. I miejsca zajęli Oliwia Czader (50 kg młodzik) i Alexander Zeman (+69 kg młodzik mł.), II
miejsca zajęły Wiktoria Kręcichwost (55
kg młodzik mł.) i Maria Zyznarska (50 kg
młodzik mł.) oraz III miejsca – Gracjan
Herman (47 kg młodzik mł.), Samanta

ligowym okiem
Tauron 1. Liga –
mężczyźni
30 października, Bielsko-Biała
BBTS Bielsko-Biała – MCKiS
Jaworzno 3:0 (25:22, 25-21,
25-18)
7 listopada, Września
Krispol Września – BBTS Bielsko-Biała 0:3 (20:25, 14:25,
22:25)
tabela:
1. BBTS Bielsko-Biała
2. eWinner Gwardia Wrocław
3. BKS Visla Bydgoszcz

Szczypka (46 kg młodzik mł.) i Martyna
Wiśniewska (42 kg młodzik mł.)
W Drezdenku rozegrano Mistrzostwa Polski Full-contact Juniorów Mł.,
Juniorów St., Seniorów z udziałem 45
klubów, 164 zawodników. W tych zawodach I miejsca przypadły Patrykowi
Bodzkowi (57 kg junior mł.), który otrzymał też tytuł Najlepszego Zawodnika Junior Mł., oraz Julianowi Grabosiowi (63,5
kg junior mł.), na II miejscu znalazła się
Marta Skuza (48 kg junior st.)
27 klubów, 217 zawodników rywalizowało w Mistrzostwa Polski Light-contact, Pointfighting Młodzików Mł. w Węgrowie. I miejsce zajął Alexander Zeman
(+ 69 kg młodzik mł.), II miejsca – Wiktoria Sacher (+65 kg młodzik mł.), Wiktoria
Kręcichwost (55 kg młodzik mł.), Maria
Zyznarska (50 kg młodzik mł.) i Samanta Szczypka (46 kg młodzik mł.) oraz III
miejsce – Gracjan Herman (47 kg młodzik mł.).
7 zawodników Stowarzyszenia
Kick-Boxingu Beskid Dragon odniosło
sukcesy na Mistrzostwach Polski Light-contact, Pointfighting Juniorów, Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim, rywalizując wśród 268 zawodników z 54
klubów. Na I miejscach uplasowali się

Tauron Liga – kobiety

2 listopada, Bielsko-Biała
BKS Stal Bielsko-Biała – Developres SkyRes Rzeszów 0:3
(20:25, 13:25, 20:25)
9 listopada, Bielsko-Biała
BKS Stal Bielsko-Biała – Volleyball Wrocław 3:0 (25:23,
25:18, 25:14)
tabela:
1. Developres SkyRes Rzeszów
2. Grot Budowlani Łódź
3. Calisia Kalisz
.....
5. BKS Stal Bielsko-Biała

Futsal Ekstraklasa

28 października, Bielsko-Biała

– Julia Setla (60 kg pointfighting senior)
nagrodzona tytułem Najlepszej Zawodniczki PF, Nikola Kaleta (50 kg light-contact junior) nagrodzona tytułem Najlepszej Zawodniczki L-C i Julian Graboś (63
kg light-contact junior). II miejsca – zdobyli Nikola Kaleta (50 kg pointfighting junior), Julia Setla (60 kg light-contact senior), Dominik Marek (94 kg senior) oraz
II miejsce drużynowo light-contact juniorów Stowarzyszenie Kick-Boxingu Beskid Dragon. III miejsce otrzymał Robert
Drozdek (57 kg junior).
Julian Graboś (63 kg junior) był
pierwszy, a Aleksandra Ciężka (65 kg

Rekord Bielsko-Biała – Gatta
Active Zduńska Wola 7:4 (5:3)
tabela:
1. Rekord Bielsko-Biała
2. KS Constract Lubawa
3. Piast Gliwice

PKO Ekstraklasa

9 listopada, Szczecin
Pogoń Szczecin – Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:1 (0:1)
tabela:
1. Raków Częstochowa
2. Legia Warszawa
3. Górnik Zabrze
.......
14. Podbeskidzie Bielsko-Biała

senior) druga w Mistrzostwach Polski
Kick-light Juniorów, Seniorów w Płocku, gdzie rywalizowało 223 zawodników
z 62 klubów.
Jak informuje wiceprezes Stowarzyszenie Kick-Boxingu Beskid Dragon
i trener klasy I Agnieszka Turchan, Stworzenie Protokołu Bezpieczeństwa przy
Polskim Związku Kickboxingu pozwoliło
na bezpieczne przeprowadzenie zawodów. Wszyscy uczestnicy, mogli sprawdzić się po długich miesiącach przerwy
w startach i trenowaniu. Radość była
tym większa, że nie wszystkim sportom
było dane podjęcie rywalizacji.
r

rusza lodowisko w parku
słowackiego
Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji otworzył
11 listopada br. sztuczne lodowisko przy ul. Juliusza Słowackiego 27b. Lodowisko jest czynne codziennie w godz.
10.00-21.45. Obiekt działa zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.
Maksymalną liczbę osób, które mogą wejść na jedną
turę, ograniczono do 80 osób
Na terenie lodowiska obowiązuje nakaz zakładania
maseczek ochronnych na usta i nos, również w trakcie jazdy. Dodatkowo zorganizowano strefę obsługi klienta. Przy
wejściu i wyjściu obowiązuje dezynfekcja rąk. Szafki ubraniowe dla korzystających z lodowiska nie są dostępne.
Obowiązujący cennik oraz regulamin lodowiska można znaleźć na stronie: www.bbosir.bielsko.pl w zakładce
obiekty – Kompleks sportowy Orlik z sezonowym lodowiskiem.
q
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miasto

Zrewitalizowana, zabytkowa willa Teodora Sixta
przy ul. Adama Mickiewicza 24 zainaugurowała swoją
działalność 6 listopada. Wystawa Dla Johanne i Anny,
prezentująca wybrane prace z Kolekcji Sztuki Galerii
Bielskiej BWA, dostępna była dla widzów tylko w tym
dniu.

pierwsza wystawa w willi sixta

Prace modernizacyjne w budynku i na zewnątrz
willi Teodora Sixta zakończyły się wczesną wiosną.
Pierwotnie moment inauguracji działalności obiektu był
zaplanowany na maj, jednak w związku z epidemią koronawirusa wydarzenie zostało przesunięte na jesień.
Teraz plany Galerii Bielskiej BWA, gospodarza obiektu, także pokrzyżowała epidemia i program inauguracji był skromniejszy od planowanego. Nie odbył się planowany na wieczór wernisaż, odwołano także koncert
w ogrodzie, a willa była otwarta dla zwiedzających tylko
kilka godzin – bo już od 7 listopada, jak wszystkie placówki kultury w Polsce, musi pozostać zamknięta.
Ale już teraz wiadomo na pewno, że sztuki wizualne zagoszczą na stałe w willi Sixta – XIX-wiecznym
kompleksie willowo-ogrodowym. Na inaugurację działalności Galeria Bielska BWA przygotowała wystawę
Dla Johanne i Anny, prezentującą wybrane prace ze
zbiorów galerii. Kuratorką wystawy jest Agata Smalcerz, historyk sztuki, dyrektor galerii.
– Tytuł wystawy odnosi się do historii budynku
i jego pierwszych mieszkanek: Johanne Emilie, pierwszej żony Teodora Sixta, i Anny, jego drugiej żony. To
dla Johanne Teodor Sixt zbudował imponującą willę
z ogrodem, pragnąc wieść szczęśliwe życie rodzinne
i spełnić marzenia o licznym potomstwie. Niestety, małżonkowie nie doczekali się dzieci, a Johanne zmarła,
zapewne bardzo nieszczęśliwa. Podobne niespełnienie
było udziałem drugiej żony Teodora, Anny: choć 30 lat
od niego młodsza, również nie dała mu oczekiwanego
potomka. Po ponad stu latach od wspomnianych wydarzeń, dawne pokoje mieszkalne willi zostały przeznaczone na prezentację sztuki. Wybór prac na pierwszą
wystawę – obrazów, grafiki, fotografii oraz instalacji –
wiąże się ze współczesną perspektywą postrzegania
roli kobiety: już nie tylko matki, co przez wieki nadawało
jej status społeczny, ale autonomicznej, równorzędnej
z mężczyzną jednostki, o własnych marzeniach, priorytetach i osiągnięciach. Wystawa prezentuje sylwetki silnych kobiet, które dla nieszczęśliwych żon Teodora Si-

xta mogłyby być drogowskazem do wzmocnienia własnej osobowości i uzyskania niezależności. Przedstawia także prace, w których zawarta jest tęsknota i melancholia związana z upływem czasu i poczuciem nieuchronności przemijania – mówi Agata Smalcerz.
Wystawa Dla Johanne i Anny przedstawia prace: Jagody Adamus, Tamary Berdowskiej, Beaty Ewy
Białeckiej, Moniki Chlebek, Martyny Czech, Kariny
Czernek, Teresy Gołdy-Sowickiej, Anety Grzeszykowskiej, Izabeli Gustowskiej, Karoliny Jabłońskiej, Bartka
Jarmolińskiego, Ewy Juszkiewicz, Koji’ego Kamoji’ego, Emilii Kiny, Kasi Kmity, Barbary Konopki, Grzegorza Kozery, Dominiki Kowyni, Sebastiana Kroka, Iwy
Kruczkowskiej-Król, Zofii Kulik, Violi Kuś, Natalii LL,
Małgorzaty Markiewicz, Ewy Markiewicz-Adamczew-

skiej, Barbary Nachajskiej-Brożek, Pauliny Poczętej,
Malwiny Rzoncy, Jadwigi Smykowskiej, Irminy Staś,
Kamili Woźniakowskiej, Ewy Zawadzkiej, Krzysztofa
Zarębskiego.
Willa Sixta, zaprojektowana w stylu neorenesansowym, wybudowana została w 1883 roku przez słynnego architekta Karola Korna. Okolona jest niewielkim ogrodem ze starymi drzewami, także pomnikowymi. Właściciel willi Teodor Sixt – jeden z najbogatszych
mieszkańców Bielska, przedsiębiorca, działacz społeczny i filantrop – zmarły bezpotomnie w 1897 r., pozostawił testament, zgodnie z którym willa i ogród miały
stać się własnością miasta.
Remont odbył się dzięki projektowi pod nazwą
Rewitalizacja willi Teodora Sixta w Bielsku-Białej realizowanemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło około 5,5
mln zł. Całkowity koszt remontu to około 11 mln zł. Koncepcję rewitalizacji i projekt architektoniczny willi przygotowało i prowadziło Biuro Architektoniczne ARS Architektura w Tychach.
W willi część pomieszczeń zajmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Od czerwca br. odbywały się
tam zajęcia prowadzone przez MOPS dla seniorów
oraz dla dzieci.
– Teraz do użytku oddane zostały sale wystawowe, a także sale spotkań mieszczące się w wyremontowanych piwnicach – mówi Agata Smalcerz.
Kiedy sytuacja epidemiczna wróci do normy,
mieszkańcy i goście będą mogli zwiedzać stałą ekspozycję wybranych dzieł z bogatej Kolekcji Sztuki Galerii
Bielskiej BWA, która dotychczas prezentowana była tylko okazyjnie na wystawach czasowych. W budynku organizowane będą również wystawy czasowe, koncerty,
projekcje filmowe i działania performatywne, realizowane będą projekty edukacyjne: warsztaty, wykłady, spotkania. Co ważne, wstęp na wszystkie wydarzenia będzie bezpłatny.
oprac. ek

