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Prace przy ul. Romana Dmowskiego
Trwają prace przy przebudowie
i adaptacji budynków przy ul. Romana
Dmowskiego 6 i 10 w Bielsku-Białej. Po remoncie będzie tam
Centrum Seniora, powierzchnie
biurowe na wynajem dla młodych
przedsiębiorców, zielony dach i ściany
z pnącą zielenią, a także Archiwum
i Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu
Miejskiego w Bielsku-Białej.
Roboty rozbiórkowe i demontażowe
w budynkach potrwają dłuższy czas. Wykonawca zabezpieczył i ogrodził teren budowy
od strony budynków Urzędu Miejskiego oraz
ustawił rusztowanie od strony ulicy Dmowskiego. W chwili obecnej trwają roboty rozbiórkowe i demontażowe wewnątrz budynku numer
10. Wykonawca demontuje stropy podwieszane, skuwa tynki oraz demontuje nieczynny
osprzęt stalowy.
W adaptowanym obiekcie ponad 320 m2
powierzchni zajmie Centrum Seniora. Plany
przewidują również utworzenie tu sporej powierzchni biurowej na wynajem dla nowych,
młodych przedsiębiorców do tzw. coworkingu.
Na drugim budynku – przy ul. Romana Dmow-

Wizualizacja elewacji zachodniej
skiego 10 – powstanie zielony dach i ściany
z zielenią pnącą.
Centrum Seniora będzie zlokalizowane na trzecim piętrze budynku przy ul.
Dmowskiego 6. Na kondygnacji znajdą się
pomieszczenia administracyjne, do których
przeniesie się m.in. Rada Seniorów, będzie działać punkt informacyjny, gdzie osoby starsze będą mogły zasięgnąć informacji o przysługujących im ulgach, podejmowanych w mieście działaniach na ich rzecz

czy imprezach oraz wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych. Będzie tu również zaplecze cyklicznych spotkań i powierzchnia
szkoleniowo-konferencyjna. Do dyspozycji
seniorów planowana jest sala komputerowa
służąca do prowadzenia warsztatów i szkoleń z obsługi komputera i poruszania się
w sieci, np. przy okazji obsługi konta bankowego. W jednym z pomieszczeń udzielane
będą porady psychologiczne i prawnicze.
ciąg dalszy na str. 3 i 6

na 19. JJ rządzili trębacze
Założenia do
projektu budżetu miasta
na 2022 rok

To był festiwal polskich premier,
projektów specjalnych i licznych
nawiązań do twórczości legendarnego
trębacza Tomasza Stańki. Ale przede
wszystkim 19. Jazzową Jesień w Bielsku-Białej wypełniała piękna, mieniąca
się barwami pomysłów i improwizacji
muzyka.

– na wkładce

24 grudnia Urząd Miejski
będzie nieczynny.
Dyżur w godz. 8.0012.00 pędzie pełnił USC
(w zakresie rejestracji
zgonów).

Trębacz Tomek Dąbrowski z formacji Maciej Obara Sekstet, fot. Lucek Cykarski

W ramach festiwalu organizowanego przez
Bielskie Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej
przygotowano trzy jazzowe wieczory. Podczas inauguracji 18 listopada, w której uczestniczył prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski,
wspominano, że poprzedni festiwal został odwołany przez pandemię.            ciąg dalszy na str. 16

ms.bielsko-biala.pl

a

W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/ NR 24/492 3.12.2021

kronika

dupa
drugiesa£ata
wydanie
Popularnego albumu

Nowa rzeźba w miejskiej
przestrzeni

Robot na medal

Na rynku księgarskim ponownie ukazał się popularny album historyczny pt. Bielsko-Biała i okolice na dawnej pocztówce i fotografii w czasach II wojny światowej (wyd. II. 2021) autorstwa Wiesława Dziubka i Wojciecha Kominiaka. Wcześniejsze nakłady książki rozeszły się w księgarniach błyskawicznie. Album cieszy się ciągle sporym zainteresowaniem
wśród mieszkańców Bielska-Białej. Wydanie książki zostało również
uznane za wydarzenie kulturalne 2019 roku, a autorzy otrzymali Nagrodę
Prezydenta Miasta Bielska-Białej w Dziedzinie Kultury i Sztuki Ikar.
Książka jest pierwszą wydawniczą próbą przedstawienia – w tak obszernej formie – okresu okupacji hitlerowskiej w naszym mieście, w oparciu o bogaty materiał ilustracyjny. To 266 fotografii i widokówek, w większości dotąd niepublikowanych, wśród których znajdują się unikatowe
zdjęcia lotnicze Bielska, Białej i okolic z ok. 1941 r. W wydaniu II zamieszczono też dwa reprinty planów Bielska w oryginalnym rozmiarze.       JacK
6 listopada br. przed Domem Kultury im. Wiktorii Kubisz odbył się
preformance, podczas którego uroczyście odsłonięto instalację artystyczną projektu Sztuka współtworzenia. Wydarzeniu towarzyszyły wizualizacje prezentowane na budynku Kubiszówki oraz koncert zespołu Riffertone. Tworzenie rzeźby rozpoczęło się od  warsztatów projektowania przestrzennego. W ich trakcie szukano idealnej formy opowiadającej o wspólnocie i relacjach. Kiedy już artyści nadali tym wspólnym pomysłom ostateczny kształt, w Kubiszówce powstały ceramiczne mozaiki – efekt pracy
seniorów, dzieci, młodzieży i całych rodzin, którzy zostali zaproszeni do
udziału w kolejnych warsztatach. Sama rzeźba powstała w Pracowni Stalowe Anioły. Po jej posadowieniu przed budynkiem domu kultury, artyści
zamontowali na niej wykonane przez bielszczan mozaiki.
Rzeźba przed Kubiszówką jest dziełem metaforycznym. Dla jednych
to opowieść o relacjach, dla innych o wspólnych marzeniach, dla jeszcze
innych – zachęta do podjęcia dialogu.                                                       kik
Podczas 9. Międzynarodowych Zawodów Robotów EastROBO
’2021 reprezentanci Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej zaprezentowali się po mistrzowsku, zdobywając swoim sumo-robotem
złoty medal. EastROBO’2021 to największa impreza robotyczna w Polsce
północno-wschodniej, organizowana przez koło naukowe Mobilne Systemy Inteligentne Politechniki Białostockiej. W turnieju rozegranym 20 listopada wzięło udział ponad 60 zespołów z – Polski, Litwy, Łotwy i Białorusi,
które przygotowały w sumie 174 roboty. Uczestnicy turnieju rywalizowali
w 13 kategoriach.
ATH reprezentował Team ATH Robotics, który tworzą studenci z Koła Naukowego Inżynier XXI wieku: Damian Pytka, Robert Szetyński i Mateusz Dziubek. W kategorii sumo ich robot Gigawonsz81 wygrał wszystkie
walki, a jego twórcy zdobyli złoty medal.                                        opr. JacK
Na kolejne miejskie zawody w biegu na orientację Bielsko-Biała nocą 17 grudnia zapraszają Klub Sportowo-Rekreacyjny TKKF Beskidek
oraz Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Tym razem centrum zawodów będzie w bielskim Ratuszu przy placu Ratuszowym 1. Start pierwszych zawodników od godz. 17.30, zakończenie imprezy planowane jest
ok. 21.00.
Trasy biegu na orientację Bielsko-Biała nocą przewidziane są zarówno dla biegaczy, którzy już mają doświadczenie w orientacji sportowej, jaki dla osób dopiero zaczynających swoją przygodę z mapą. Jedna z tras
przygotowana jest zawsze dla zespołów rodzinnych.
Konieczne są wcześniejsze zgłoszenia. Szczegóły dotyczące zawodów oraz formularz zgłoszeniowy na stronie znajdują się na stronie internetowej:  www.bielskobialanoca.pl.                                                                  r

Święta na starówce
17-19 grudnia 2021
17 grudnia, Rynek
17.00 – zespół Włóczykije: koncert
świąteczny
18.00 – Tomek Lewandowski & SzeSzeMa
19.00 – zespół Dzień Dobry
20.00-22.00 – Świąteczna dyskoteka
z Radiem Bielsko, prowadzący Łukasz
Luszczak
18 grudnia, Rynek
17.30 – Eclipse Band: bożonarodzeniowe przeboje wszechczasów
19.00 – Dawid Kwiatkowski
20.30-22.00 – Świąteczna dyskoteka
z Radiem Bielsko, prowadzący Sławek
Rybka Rybczyński
19 grudnia, Rynek
16.00 – Beskidzkie Betlejem, świąteczny koncert Miejskiego Domu Kultury
18.00 – Bożonarodzeniowy koncert
chóru Akademii Techniczno-Humanistycznej
KIERMASZ
stoiska kiermaszu staną na Rynku,
na placu Wojska Polskiego i w Ratuszu
na Rynku czekać będą stoiska gastronomiczne
STREFA DLA DZIECI
na pl. Wojska Polskiego będą strefa dla
dzieci, Mikołaj z pomocnikami, karuzela,
telebim z transmisją koncertów
z Rynku, z projekcja filmów promocyjnych oraz kreskówek Studia Filmów
Rysunkowych, stoiska wystawców indywidualnych
WARSZTATY
w Ratuszu odbędą się warsztaty dla
dzieci 18 grudnia 16.00-19.00 i 19 grudnia 15.00-18.00, wyświetlane będą filmy
o mieście i bajki SFR, staną stoiska organizacji pozarządowych
org. Wydział Kultury i Promocji Urzędu
Miejskiego w Bielsku-Białej, Bielskie
Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej
i Agencja Reklamowa Promix
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bielsko-biała na pierwszym miejscu
Sukces Bielska-Białej w Rankingu Gmin Województwa Śląskiego 2021. Nasze miasto zajęło pierwsze miejsce w kategorii miast na prawach
powiatu. Na wynik składają się dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące kondycji budżetowej samorządu, wydatkowania środków
z Unii Europejskiej, osiągnięć absolwentów oraz wydatków na oświatę, w sumie 16 kategorii.
Ranking organizowany jest przez Fundację
Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego i Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym w Katowicach. Jego
wyniki poznaliśmy 16 listopada podczas uroczystości z udziałem kilkudziesięciu włodarzy miast i gmin,
która odbyła się w sali Sejmu Śląskiego w Urzędzie
Marszałkowskim w Katowicach.
W rankingu oceniane są wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu województwa śląskiego. O miejscu decyduje wynik wyliczony w oparciu o wskaźniki mierzące potencjał, aktywność
i osiągnięcia gminy. Dokładna analiza przygotowana
przez ekspertów GUS ma pomóc w zdiagnozowaniu
kondycji wszystkich lokalnych samorządów z całego
województwa.
Ranking wskazuje w sposób obiektywny najlepiej radzące sobie wspólnoty gminne. Tworząc zestawienie, eksperci biorą pod uwagę m.in. kondycję budżetową samorządu, wydatkowanie środków
z Unii Europejskiej, osiągnięcia absolwentów, przyrost naturalny, salda migracji, wydatki na ochronę klimatu, oświatę i kulturę czy nakłady na szkolenia pracowników urzędów gmin oraz radnych.
– To wyjątkowy ranking. Jego podstawą są
twarde dane GUS z 16 kategorii. Naszym celem jest
wyłonienie najlepszych gmin, promowanie tych wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Mamy nadzieję, że przeprowadzone analizy statystyczne staną się podstawą ważnej
PRACE PRZY UL. ROMANA DMOWSKIEGO
– ciąg dalszy ze str. 1
Będą też dwa pomieszczenia do zajęć manualnych, pomieszczenia integracyjne, sala do zajęć ruchowych, biblioteka i szatnia. Cały obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych,
wyposażony w wygodną windę.
Na przyległym dwupiętrowym budynku pod numerem 10 powstanie zielony dach, na który seniorzy
będą mieli bezpośrednie wyjście ze swojego centrum.
Będzie to tzw. dach intensywny z zielenią niską i średniowysoką, sadzoną tak, aby rośliny tworzyły zróżnicowane kompozycje. Do tego dołączy potrzebna do
wypoczynku infrastruktura – m.in. ławki i stoliki.
Parter budynku nr 6 będą zajmowały powierzchnie biurowe do wynajęcia. Na prawie 100 m2 zostanie
zlokalizowana strefa coworkingu (z ang. praca razem
– możliwość indywidualnej lub wspólnej pracy na wynajmowanej powierzchni, najczęściej biurowej). Znajdą
się tu sala konferencyjna i sala główna z ośmioma wyposażonymi stanowiskami do pracy, sanitariaty, phonebox – czyli odosobnione miejsce do prowadzenia rozmów telefonicznych oraz strefa automatów vendingo-

Prezydent Bielska-Białej Jarosław
Klimaszewski
ze statuetką
dla naszego miasta

dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i nad
strategicznymi kierunkami rozwoju naszego regionu –
mówił podczas uroczystości wiceprezes zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Marcin Smala.
Ranking Gmin to inicjatywa, która po raz pierwszy
przeprowadzona została w 2010 roku w Krakowie. Konkurs powtarzany był z dużym powodzeniem i zainteresowaniem samorządów przez kolejne lata w kolejnych
województwach. Ranking Gmin Śląska jest bliźniaczą inicjatywą realizowaną od wielu lat przez regionalne Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im.
Jerzego Regulskiego w województwach małopolskim,

podkarpackim, lubelskim. W bieżącym roku fundacja
przeprowadza konkursy według podobnych wskaźników w całym kraju.
Misją Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
jest wspieranie samorządów w poprawie jakości życia mieszkańców, pomoc w wytyczaniu najlepszych
ścieżek rozwoju dla poszczególnych jednostek oraz
poprawa jakości świadczonych przez administrację
samorządową usług. Fundacja prowadzi działania
za pośrednictwem forów pracowników samorządowych, szkoleń otwartych i zamkniętych, badań i analiz, projektów oraz doradztwa eksperckiego.
oprac. ek

wych (sprzedażowych). Z założenia ma być to miejsce
rozwoju przedsiębiorczości – nowoczesne i w pełni wyposażone powierzchnie biurowe będą bowiem wynajmowane młodym, nowym podmiotom gospodarczym.
Mniejszy budynek przy ul. Dmowskiego 10 zostanie rozebrany i wybudowany od nowa. Docelowo zostanie do niego przeniesione archiwum Urzędu Miejskiego, archiwum zajmie też część parteru w głównym budynku, natomiast na drugim i trzecim piętrze przy ul.
Dmowskiego 6 swoje miejsce znajdzie ważny ze względu na intensywną obsługę mieszkańców Wydział Geo-

dezji i Kartografii UM. W skrzydle budynku głównego
od strony dziedzińca znajdzie się miejsce na rowerownię, sanitariaty i węzeł ciepła.
Tym, co zwraca uwagę, poza użytecznością budynku nr 6, jest jego elewacja. Szczególnie estetycznie będzie wyglądała od strony ul. Dmowskiego, co pokazują wizualizacje. Elewacja będzie utrzymana w stonowanej kolorystyce – zgaszonej bieli, ciemnoszarego
i piaskowca.
Pod budynkiem nr 6, tak jak do tej pory, będzie
znajdował się jednokierunkowy wjazd. W podwórku będą miejsca parkingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych, a do wejścia obiektu prowadzić będzie ścieżka
dotykowa ze znacznikami dla osób niewidomych. Teren
wokół będzie wyłożony gładką kostką bezfazową – też
ze względu na to, aby osoby niepełnosprawne nie miały problemów z poruszaniem się.
Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez
Radę ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie
Miasta Bielska-Białej. Poza zielonym dachem budynek
archiwum będzie miał też coś na kształt zielonej ściany. Od strony dziedzińca bowiem jego elewację pokryje
pnąca roślinność.                             ciąg dalszy na str. 6
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Strefy parkowania po nowelizacji
Od 1 stycznia 2022 roku na terenie miasta będą obowiązywały nowe zasady korzystania ze strefy płatnego parkowania. Nową uchwałę przyjęła
Rada Miejska Bielska-Białej 18 listopada podczas XXXVII sesji.
Od chwili utworzenia w czerwcu 2015 r. stref płatnego parkowania
(SPP) w Bielsku-Białej ich funkcjonowanie podlega analizie w celu zapewnienia
optymalnego i sprawnego działania oraz
dostosowania do potrzeb mieszkańców.
Podstawowym celem stworzenia stref
i pobierania opłat jest to, aby w centrum
miasta kierowcy parkowali w nich tylko
na chwilę dla załatwienia sprawy, a potem zwalniali miejsce innym potrzebującym, tak by zatrzymywanie się w strefie
było rotacyjne.
W związku z tymi oczekiwaniami
wprowadzono zmianę dotychczasowych
godzin wnoszenia opłat w strefach płatnego parkowania z obecnych 8.00-16.00
na 8.00-17.00.
– Proponowana zmiana w głównej
mierze ma zapewnić mieszkańcom, którzy wykupili stosowny abonament, możliwość znalezienia wolnych miejsc postojowych po godzinie 16.00. Miejsca te
najczęściej są zajmowane przez innych

użytkowników korzystających z możliwości darmowego postoju w SPP. W odpowiedzi na liczne sygnały mieszkańców proponuje się zastosowanie znacznie korzystniejszego względem dotychczasowego abonamentu mieszkańca
rozwiązania w formie abonamentu obszarowego. Będzie on bowiem uprawniał do postoju w obrębie większego rejonu obejmującego trzy wybrane przez
mieszkańca ulice zlokalizowane bezpośrednio w pobliżu jego miejsca zameldowania. Rozwiązanie to pozwoli na łatwiejsze znalezienie wolnego miejsca
postojowego w SPP przez posiadacza
abonamentu – przekonywał podczas
sesji RM dyrektor Miejskiego Zarządu
Dróg Wojciech Waluś.
Dla pobudzenia rotacji parkujących pojazdów zmieniono obecne stawki opłat w bielskich SPP na następujące:
2 zł za pierwsze 30 minut postoju, 3,50
zł za pierwszą godzinę postoju, 4 zł za
drugą godzinę postoju, 4,50 zł za trze-

cią godzinę postoju i 3,50 zł za czwartą
i każdą następną godzinę postoju.
– Zbyt niskie opłaty parkingowe nie zmniejszają trudności ze znalezieniem wolnych miejsc postojowych
i nie wymuszają większej rotacji pojazdów. Tym samym dotychczasowe stawki

radni o usuwaniu pojazdów
Rada Miejska Bielska-Białej
na sesji 18 listopada ustaliła
wysokość przyszłorocznych
opłat za usunięcie i parkowanie
pojazdu na parkingu strzeżonym
oraz kosztów w przypadku
odstąpienia od usunięcia
pojazdu.
Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi należy do zadań własnych powiatu – w naszym przypadku do miasta na prawach powiatu
Bielska-Białej. Powinno być realizowane w sposób, który umożliwi sprawne
i szybkie przywrócenie ruchu w obszarze usuwania pojazdu z drogi, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o infrastrukturę drogową oraz stan środowiska naturalnego.
Dla przechowywania pojazdów
usuniętych z drogi należy zorganizować miejsce postojowe zabezpieczone
przed dostępem osób postronnych. Od
podmiotu prowadzącego parking wymaga się również dbałości o pojazdy pozostawione na parkingu, całodobowego
dozorowania przechowywanych pojaz-

dów i podjęcia działań, które będą miały na celu ograniczenie negatywnego
oddziaływania pojazdów na środowisko
naturalne i otoczenie, w tym pojazdów
uszkodzonych wymagających dodatkowego zabezpieczenia.
Oto przyjęte stawki, które będą
obowiązywały od 1 stycznia 2022 r., za
usunięcie pojazdu z drogi (brutto):
1) rower lub motorower – 117,00 zł;
2) motocykl – 197,00 zł;
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 197,00 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 431,00 zł;
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 677,00 zł;
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 898,00 zł;
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1537,00 zł;
8) hulajnoga elektryczna lub urządzenie
transportu osobistego – 117,00 zł.
Opłata za każdą dobę przechowywania usuniętego pojazdu (brutto):
1) rower lub motorower – 10,00 zł;

opłat w SPP, utrzymujące się od chwili
jej powstania na niezmienionym poziomie, nie gwarantowały już odpowiedniego stopnia rotacji przy stale wzrastającej
liczbie pojazdów w SPP – tłumaczy podwyżkę stawki dyrektor Waluś.
JacK
2) motocykl – 10,00 zł;
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 10,00 zł;
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 31,00 zł;
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 44,00 zł;
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 74,00 zł;
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 200,00 zł;
8) hulajnoga elektryczna lub urządzenie
transportu osobistego – 10,00 zł.
Stawki kwotowe kosztów (brutto)
za odstąpienie od usunięcia pojazdu,
jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie kosztów:
1) rower lub motorower – 62,00 zł;
2) motocykl – 99,00 zł;
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 99,00 zł;
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 216,00 zł;
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 339,00 zł;
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 449,00 zł;
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 769,00 zł;
8) hulajnoga elektryczna lub urządzenie
transportu osobistego – 62,00 zł.
JacK
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Wsparcie dla strzegących granicy
Rada Miejska Bielska-Białej
jednogłośnie przyjęła uchwałę
wyrażającą solidarność
z polskimi służbami strzegącymi
granicy RP. Projekt uchwały
zgłosił Klub Radnych PiS.
Warto przypomnieć, że na pograniczu polsko-białoruskim służbę pełnią
nie tylko funkcjonariusze Straży Granicznej, ale również żołnierze z bielskiego garnizonu. Dlatego przewodniczący
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Janusz
Okrzesik w imieniu swoim i Niezależnych.BB stwierdził:
– Zwykle bardzo sceptycznie podchodzimy do tego typu stanowisk politycznych uchwalanych przez radę, bo
przedmiotem działalności naszej rady
mają być sprawy lokalne. Tym razem
jednak zauważamy związek pomiędzy
sytuacją na granicy z Białorusią a naszym miastem. Związek wyraża się też
w tym, że mieszkańcy naszego miasta – funkcjonariusze policji, ale przede
wszystkim żołnierze z bielskiego garnizonu – są tam, służą i chronią granicy.

Projekt uchwały odczytał przewodniczący klubu PiS radny Konrad Łoś.
Rada Miejska w Bielsku-Białej stając wobec bezprecedensowego w swej
skali ataku hybrydowego na Polskę ze
strony reżimu Aleksandra Łukaszenki, wyraża swoją solidarność z polskimi
służbami, w szczególności z funkcjonariuszami Straży Granicznej oraz Policji,
a także żołnierzami Wojska Polskiego,
w tym Wojsk Obrony Terytorialnej strzegącymi granicy polsko-białoruskiej. Wykorzystywanie przez reżim białoruski migrantów jako „żywych tarcz” połączone
z działaniami o charakterze dezinformacyjnym jest ukierunkowane na zdestabilizowanie sytuacji w regionie i wywarcie presji nie tylko na Polskę, ale także
na Unię Europejską. W obliczu powagi
sytuacji wyrażamy wsparcie dla działań
służb stojących na straży bezpieczeństwa i nienaruszalności granic Rzeczpospolitej Polskiej.
W imieniu klubu Wspólnie dla Bielska-Białej głos zabrał Rafał Ryplewicz.
– Jako samorządowcy, ale i obywatele uważamy ochronę granic kra-

Raport o Stanie Oświaty
Na listopadowej sesji Rady Miejskiej naczelnik
Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego Ewa
Szymanek-Płaska przedstawiła informację o realizacji zadań oświatowych Bielska-Białej za rok szkolny
2020/2021.
Oto wyjątki z raportu:
Miniony rok szkolny był kolejnym trudnym dla
oświaty rokiem. Od 1 września 2020 r. szkoły wznowiły realizację zajęć w trybie stacjonarnym. Uwzględniając zapisy rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej
(...) oraz wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego,
dyrektorzy szkół opracowali szczegółowe zasady funkcjonowania jednostek oświatowych. (...) Miasto zabezpieczyło potrzeby szkół i placówek w zakresie środków
ochrony sanitarnej i sprzętu niezbędnego do uruchomienia zajęć. Ponownie zamknięcie szkół nastąpiło 9
listopada 2020 r. W szkołach ogólnodostępnych nauka
realizowana była w sposób zdalny, a w szkołach specjalnych o sposobie realizacji zajęć decydowali dyrektorzy. Przedszkola pracowały stacjonarnie.
W związku z poprawą sytuacji epidemicznej, przy
zachowaniu zasad reżimu sanitarnego, od 4 maja br.
uczniowie klas I-III szkół podstawowych wrócili do nauki stacjonarnej w szkole. Od 17 maja br. uczniowie
klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przeszli na naukę w tzw.
systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). Nauka dla
wszystkich uczniów i słuchaczy, rozpoczęła się stacjonarnie 31 maja.

ju oraz integralność państwa za polską
rację stanu. Dla nas to sprawa oczywista. Nie ulega wątpliwości, że w ostatnim czasie nasza ojczyzna stoi w obliczu bezprecedensowego ataku hybrydowego ze strony Białorusi oraz inspirującej te działania Rosji. Dostrzegamy ryzyko i poświęcenie, z jakim nasze
służby mundurowe, narażając własne
życie i zdrowie, odpierają zagrożenie
oraz utrwalają ciągłość naszych granic. Wyrażamy szacunek i wdzięczność wszystkim funkcjonariuszom zaangażowanym w obronę naszego kraju
przed niekontrolowanym napływem imigrantów. Dlatego jako klub, ponad politycznymi podziałami, poprzemy zaproponowane stanowisko, w treści którego
nie znajdujemy słów niezgodnych  z naszymi przekonaniami. Jednakże brakuje nam wzmianki o haniebnej broni tego ataku – ludziach. Chcielibyśmy zauważyć, jak cienka linia przebiega pomiędzy stanowczymi, zdecydowanymi
działaniami obronnymi naszych służb
mundurowych, a człowieczeństwem wobec osób, które jako żywe tarcze cierpią

– Mimo sytuacji epidemiologicznej i nauki w formie zdalnej, uczniowie osiągnęli bardzo wysokie wyniki
z egzaminów zewnętrznych we wszystkich obszarach
– podkreśliła Ewa Szymanek-Płaska.
Szkoły angażowały się także w przedsięwzięcia
miejskie, zwłaszcza w trwające obchody 70. rocznicy
połączenia Bielska z Białą. W większości placówek odbywały się tematyczne projekty, konkursy i uroczystości, a Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych
ogłosił konkurs na bielskie ciastko.
Jak co roku szkoły brały udział w realizowanej
przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego 9. edycji kampanii Bielsko-Biała chroni klimat. Coroczna edycja kampanii składa się z konkursu ekologicznego Szanuj energię, chroń klimat dla
uczniów na każdym poziomie edukacji oraz z imprezy
dla mieszkańców pn. Beskidzki Festiwal Dobrej Energii, jednak w tym roku festiwal nie odbył się. 9. edycja miejskiego konkursu ekologicznego Szanuj energię, chroń klimat zakończona została uroczystym finałem w czerwcu 2021 r. w Teatrze Polskim. W tym roku
szkolnym motywem przewodnim konkursu było 70-lecie połączenia Bielska i Białej.
Dodatkowym działaniem edukacyjnym skierowanym do przedszkoli i szkół było przekazanie nauczycielom-koordynatorom kampanii Bielsko-Biała chroni klimat 250 egzemplarzy 2 rodzajów Ekologicznego
kalendarza 2021, który – oprócz maksym związanych
ze zrównoważonym rozwojem – zawierał po 13 prac
konkursowych laureatów ostatniej edycji tego konkursu
oraz konkursu plastycznego z 2019 roku pt. Malowany
dzień środowiska.

z powodu zimna, niedożywienia czy braku lekarstw. Trudno poznać obiektywną, prawdziwą sytuację humanitarną
na granicy, ponieważ niezależne pluralistyczne media nie są dopuszczone do
obszarów objętych stanem wyjątkowym.
Nie dostrzegamy również odpowiednich
działań dyplomatycznych. W naszej opinii tylko dotkliwe sankcje całego zachodniego świata nałożone na białoruski reżim i wszelkie współpracujące z nim
podmioty, a także ofensywa medialna
i informacyjna z pomocą krajowych autorytetów we wszystkich państwach potencjalnych uchodźców pozwolą w cywilizowany sposób zakończyć obecny
sztucznie wykreowany atak hybrydowy
na nasz kraj – przekonywał Rafał Ryplewicz.
Przewodniczący Rady Miesjkiej
Janusz Okrzesik zaproponował, aby do
projektu dołożyć również zdanie: Jednocześnie wyrażamy nasze głębokie przekonanie, że bez uszczerbku dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i jej obywateli, osobom potrzebującym należy okazać
naszą solidarność.
Propozycja została przyjęta i uchwała została jednogłośnie przyjęta.
JacK

Dzieci i młodzież szkolna miały także możliwość
skorzystania z oferty kulturalnej miasta. Galeria Bielska
BWA zorganizowała warsztaty artystyczne, wykłady,
prelekcje, spotkania autorskie, lekcje on-line dotyczące
historii sztuki, projekcje filmów artystycznych oraz wykłady i prezentacje w ramach Instytutu Młodej Sztuki
– całorocznego kursu dla młodych pasjonatów sztuki.
Książnica Beskidzka w ramach programu Książnica przyjazna dzieciom zorganizowała lekcje biblioteczne, literackie lekcje tematyczne, konkursy, quizy
literackie, zajęcia popularyzujące wiedzę historyczną, zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnej technologii
oraz prowadziła edukację regionalną Dziedzictwo kulturowe – ojcowski dom. Ponadto zorganizowała w formie hybrydowej Ferie w bibliotece i Wakacje w bibliotece.
– Bielskie Centrum Kultury natomiast zorganizowało w ramach edukacji muzycznej pięć Poranków muzycznych dla dzieci z cyklu SuperWirtuozi (w tym jeden
on-line) oraz zaprezentowało on-line 5 filmów muzycznych – informowała na sesji naczelnik wydziału Edukacji i Sportu Ewa Szymanek-Płaska.
Liczba jednostek oświatowych, z których zebrano dane do raportu to 43 przedszkola, 29 szkół podstawowych, 18 szkół ponadpodstawowych, 7 placówek
oświatowych oraz Bielsko-Bialski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Liczba uczniów na terenie Bielska-Białej: 5.038 przedszkolaków, 10.536 uczniów szkół podstawowych i 9.604 uczniów szkół ponadpodstawowych.
Sprawozdanie jest niezwykle obszerne, my prezentujemy wycinek, zachęcając zainteresowanych do
zapoznania się z całością.                                         JacK
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Powstaje projekt przebudowy ul. 1 Maja
300 dni na przygotowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy
ul. 1 Maja, na odcinku od ul.
Zamkowej do ul. PCK, ma
firma, która wygrała przetarg
na wykonanie tego zadania
ogłoszony przez Miejski Zarząd
Dróg w Bielsku-Białej.
Umowa z wykonawcą – firmą Integral Projekt Sp. z o.o. – została podpisana 22 października br. Projekt ma być
gotowy w połowie sierpnia 2022 roku.
Chodzi o wykonanie pełnozakresowej, pełnobranżowej i kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
przebudowy ul. 1 Maja, na odcinku od ul.
Zamkowej do ul. PCK, obejmujący wykonanie koncepcji projektowej, projektu
architektoniczno-budowlanego, wykonawczego, organizacji ruchu i dokumentacji przedmiarowo-kosztorysowej oraz
pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami objętymi dokumentacją.

Koszt wykonania dokumentacji wynosi 379.824 zł.
Wykonawca ma za zadanie zaprojektować: przebudowę ul. 1 Maja, przebudowę odcinka ul. Hugo Kołłątaja na
odcinku od ul. 1 Maja do przejścia kolejowego, przebudowę skrzyżowań, ścieżkę rowerową z podłączeniem jej do istniejącej sieci dróg rowerowych, przebudowę/budowę miejsc postojowych,
przebudowę istniejących zjazdów, nasadzenia kompensacyjne drzew wraz
z budową systemu nawadniania ich ze
zbiorników zbierających wody opadowe, elementy małej architektury, budowę kanalizacji deszczowej czy ewentualny woonerf.
Woonerf to rodzaj ulicy w strefie
zurbanizowanej, na której położono nacisk na wysoki poziom bezpieczeństwa,
uspokojenie ruchu i wysokie walory estetyczne, głównie dzięki zagospodarowanym terenom zielonym, przy zachowaniu miejsc parkingowych i funkcji komunikacyjnej z priorytetem dla pieszych
i rowerzystów. Woonerf jest w założe-

Edukatorka zasłużona
dla Bielska-Białej
Tytuł Zasłużonej dla Miasta Bielska-Białej nadała Danucie Bobie podczas XXXVII sesji Rada Miejska
Bielska-Białej. W latach 1952-1962 Danuta Boba prowadziła walkę z komunistycznym systemem o prawo do
wolności w zakresie wychowania i edukacji dzieci i młodzieży. Była pierwszą po wojnie edukatorką domową.
Danuta Boba zasłynęła jako propagatorka nauczania domowego i czynna uczestniczka walki o prawo do wolności w zakresie wychowania i edukacji dzieci i młodzieży w trudnych czasach komunistycznego
reżimu w latach 1952-1962. Jej nieugięta postawa życiowa oraz działania na rzecz domowego nauczania
dzieci podejmowane wbrew oczekiwaniom komunistycznych władz, mogą być wzorem do naśladowania.
Nauczanie domowe nie spodobało się ówczesnym władzom, które w ciągu 10 lat wytoczyły rodzinie Bobów
18 procesów.

niu przestrzenią publiczną, która łączy
funkcje ulicy, deptaku, parkingu i miejsca
spotkań mieszkańców. Podstawą projektowania ulicy tego typu jest rezygnacja z tradycyjnego podziału przestrzeni
między jezdnię i chodniki oraz zastosowanie elementów małej architektury, co
zniechęca kierowców do ruchu tranzytowego, nie wyklucza jednak możliwo-

Danuta Boba i jej mąż Bartłomiej byli wielokrotnie nagabywani i zastraszani przez Urząd Bezpieczeństwa, szczególnie gdy zdecydowali się napisać skargę
do Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. Dzięki heroicznej walce i odwołaniu się do premiera Józefa Cyrankiewicza uzyskali zgodę na edukację domową ze względów światopoglądowych jako jedyna rodzina w PRL.
Państwo Bobowie stali się jedynym łącznikiem pomiędzy przedwojenną tradycją edukacji domowej a jej
wznowieniem w wymiarze ogólnopolskim po 1989 r.
Danuta Boba była jedyną w PRL domową edukatorką
swoich dzieci w latach 1952-1981.
Danuta Boba urodziła się 27 stycznia 1921 r. Wyjątkowo uzdolniona, osiągała najwyższe noty za naukę.
W okresie międzywojennym jako 10-letnia uczennica
udzielała korepetycji krewnym swoich nauczycieli. Pracowała jako korepetytorka dla młodszych koleżanek
nie tylko w gimnazjum, ale także po maturze w okresie
wojny, gdy Niemcy zlikwidowali gimnazja. W ramach
tajnego nauczania przygotowywała uczennice do matury. Działała w PCK, ukończyła kurs pierwszej pomocy, a po wybuchu II wojny światowej w szpitalu polowym opatrywała rannych żołnierzy i cywilów. W stowarzyszeniach charytatywnych pomagała sierotom. Niosła bezinteresowną pomoc Żydom, wniosła osobisty
wkład w uratowanie od holokaustu dwóch koleżanek
z klasy licealnej. W późniejszym okresie pracowała na
rzecz opieki nad wysiedleńcami z terenów wschodnich.
Danuta Boba wraz z rodziną była przez wiele lat
związana z naszym miastem. Jej działalność przyczyniła się do rozsławienia Bielska-Białej i Podbeskidzia
jako regionu, w którym – jako jedynym w czasach PRL
– praktykowano oficjalnie edukację domową.  opr. JacK

ści wprowadzenia komunikacji miejskiej.
Projekt budowlany ma zawierać
koncepcją projektową w trzech wariantach: pierwszy wariant z utworzeniem
woonerfu na odcinku od ul. Zamkowej
do ul. Sukienniczej, drugi z utworzeniem
woonerfu na odcinku od ul. Zamkowej
do ul. Powstańców Śląskich i trzeci wariant bez utworzenia woonerfu.             ek

PRACE PRZY UL. ROMANA DMOWSKIEGO
– ciąg dalszy ze str. 1
Wykonawca – firma C&Z Caputa i Zając Sp.
z o.o. z Leśnej – jest zobowiązany do robót rozbiórkowych i demontażowych; wykonania elementów konstrukcyjnych w obiektach; robót montażowych; dostawy i montażu wind; robót instalacyjnych wszystkich
sieci sieci. Przebudowa i adaptacja budynków ma zostać zakończona w przyszłym roku, około 13 miesięcy po podpisaniu umowy.
Inwestycja jest finansowana ze środków tzw. pożyczki rewitalizacyjnej w ramach projektu pn. Nowe
życie w starych-nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 20142020. Oś priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.4: Poprawa stanu środowiska miejskiego.
Projekt polega na rewitalizacji infrastrukturalnej
obszarów zdegradowanych w samym sercu Bielska-Białej wraz z nadaniem im nowych funkcji społecznych i gospodarczych. Etap I projektu obejmuje następujące lokalizacje: kamienica przy pl. Rynek 11,
kamienica przy pl. św. Mikołaja 7, kamienica przy pl.
Rynek 16/Juliusza Słowackiego 1b, kamienica przy pl.
św. Mikołaja 12, kamienica przy ul. Jana Sobieskiego
13, kamienica przy ul. Jana Sobieskiego 19, kamienica przy ul. Józefa Pankiewicza 7, kamienica przy ul.
Cieszyńskiej 18, poprzemysłowy kompleks budynków
przy ul. Romana Dmowskiego 6 i 10, kamienica przy
ul. Jana Sobieskiego 2-4.
Emilia Klejmont
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Rozpoczęło
się głosowanie
w konkursie
Inwestycja
z perspektywą,
organizowanym
przez Polską
Agencję Prasową.
Konkurs ma wyłonić
najciekawszą
samorządową
inwestycję
współfinansowaną
z Unii Europejskiej.

Inwestycja z perspektywą

Nowy budynek BCO-SM
Na konkurs wpłynęło do 158 zgłoszeń, wśród
nich dwa z Bielska-Białej. Do konkursu zgłoszona została rozbudowa Beskidzkiego Centrum Onkologii –
Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej oraz rozbudowa
odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej,
czyli ul. Cieszyńskiej.
Na stronie www.europapnews.pap.pl został uruchomiony mechanizm, za pośrednictwem którego internauci w prosty sposób mogą zagłosować na najciekawsze ich zdaniem inwestycje współfinansowane ze
środków UE w Polsce. Internauci będą mogli oddawać
głosy do 30 grudnia br.
Głosowanie na szpital
Warto przypomnieć, że zgłoszony obiekt Beskidzkiego Centrum Onkologii to nowo wybudowany pawilon, który jest miejscem kompleksowej diagnostyki i leczenia głównie pacjentów onkologicznych. Stanowi on
uzupełnienie zabudowy Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-

Przebudowana ulica Cieszyńska
-Białej przy ul. Wyzwolenia. Ten wspaniały obiekt, jeden z najnowocześniejszych nie tylko w Polsce, ale
i w Europie, pozwoli świadczyć usługi zdrowotne wielu
tysiącom pacjentów.
Koszt budowy wraz z wyposażeniem pawilonu to
około 130 mln zł, z czego blisko 80 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
Głosowanie na drogę
Drugim projektem ze stolicy Podbeskidzia, na który można głosować w tym konkursie, to rozbudowa ul.
Cieszyńskiej. Inwestycja była częścią szerszego przedsięwzięcia pn. Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej
nr 942 w Bielsku-Białej.
Rozbudową objęto łącznie 8 km dróg, z czego dofinansowanie otrzymał ciąg główny drogi wojewódzkiej
nr 942 oraz niezbędne drogi serwisowe. Ponadto równolegle miasto realizowało inną inwestycję unijną pn.
Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego
w Bielsku-Białej, dzięki czemu droga została objęta

systemem ITS. Miasto wdrożyło rozwiązania wspomagające kierowców przejeżdżających przez miasto.  Jednym z rozwiązań jest tablica zmiennej treści, prezentująca czasy przejazdów na kluczowych kierunkach przemieszczania się pojazdów przez miasto. Podjęło także działania mające na celu skrócenie tych czasów –
dzięki usprawnieniu działania sygnalizacji świetlnej, by
zmniejszać czasy oczekiwania na skrzyżowaniach czy
skracać kolejki pojazdów oczekujących.
Głosowanie w konkursie Inwestycja z perspektywą potrwa do końca roku. Laureatów konkursu poznamy po Nowym Roku. Jak informują organizatorzy, trzy
inwestycje z najwyższą liczbą głosów nagrodzone zostaną statuetką Inwestycja z perspektywą, a zdobywcę
pierwszego miejsca dodatkowo odwiedzi reporter PAP
z kamerą i udokumentuje zwycięskie przedsięwzięcie.
Wideorelacja z tej wizyty zostanie opublikowana na
stronach PAP.                                                               JacK

Żeby nas zima tym razem nie zaskoczyła

Zmiany godzin odjazdów

O tym, że zima zbliża się nieuchronnie,
przypomina nam nie tylko pogoda
za oknem i kalendarz, ale również
informacje o przygotowaniach do
zimowych prac na drogach w mieście.

Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego
w Bielsku-Białej informuje, że na wniosek pasażerów od 1 grudnia 2021 r. wprowadzone zostaną zmiany godzin odjazdów autobusów linii nr 1
i 31.
Na linii nr 1 nastąpi opóźnienie odjazdów
autobusów w dni robocze, soboty, niedziele
i święta kursów z przystanków:
• Cygański Las z godz. 23.00 na 23.15;
• Osiedle Beskidzkie z godz. 23.30 na
23.45.
Na linii nr 31 nastąpi zmiana godzin odjazdów w dni robocze z przystanków:
• Hałcnów Kościół z godz. 14.10 na 14.15,
z 21.00 na 20.55, z 22.10 na 22.15 oraz z 22.55
na 23.00;
• Podwale Dworzec z godz. 5.20 na 5.15,
z 14.35 na 14.40, z 21.25 na 21.20 oraz z 22.35
na 22.40.
Nowe rozkłady jazdy są dostępne w aplikacji OnTime oraz na stronie internetowej www.
rozklady.bielsko.pl.                                oprac. JacK

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej poinformował, że zimowe utrzymanie dróg w Bielsku-Białej w sezonie 2021/2022, polegające na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej, będzie
prowadzone przez dwie firmy. Umowę na wykonanie zadania Zimowe utrzymanie głównych ciągów komunikacyjnych w Bielsku-Białej w sezonie
2021/2022 została podpisana z firmą Eurovia Polska S.A., natomiast zadania II i III, czyli Zimowe
utrzymanie głównych ciągów komunikacyjnych
w Bielsku-Białej w sezonie 2021/2022 – strefa
wschodnia i Zimowe utrzymanie głównych ciągów komunikacyjnych w Bielsku-Białej w sezonie
2021/2022 – strefa zachodnia będzie wykonywać
firma PreZero Bielsko-Biała S.A.
Numery i maile do całodobowej obsługi interwencji i zgłoszeń:

• Eurovia Polska S.A.:
tel. 515126284,
e-mail: utrzymanie.bielsko@eurovia.pl.
• PreZero Bielsko-Biała S.A.:
tel. 33 4992016, 33 4992026,
e-mail: zima.bielskobiala@prezero.com.
Dostępny jest również nr tel. 503692143 w Miejskim Zarządzie Dróg działający w godz. 7.30-15.30 oraz adres poczty elektronicznej: zima2021@mzd.bielsko.pl.                               oprac. JacK
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miasto
bielscy Jubilaci małżeńscy
W Urzędzie Stanu Cywilnego kolejne pary świętowały jubileusz
pożycia małżeńskiego. Uroczystości odbyły się 9 i 10 listopada.
9 listopada medale za 50 lat wspólnego życia przyznane przez
prezydenta RP odebrali: Stanisława i Stanisław Drostowie, Eugenia
i Tadeusz Drostowie, Małgorzata Jędrzejowska-Hatala i Czesław Hatala, Maria i Władysław Jaroszowie, Joanna i Stanisław Konderlowie,
Lidia i Wilhelm Kurowie, Małgorzata i Antoni Mankiewiczowie, Genowefa i Roman Matyjowie, Dorota i Józef Muchowie, Teresa i Kazimierz
Muzykowie, Krystyna i Ryszard Naumowiczowie, Halina i Władysław
Nowakowie, Barbara i Marian Rzymkowie, Maria i Józef Słokowie, Irena i Józef Studenccy, Jadwiga i Jan Surmowie, Jolanta i Jan Wielgusowie, Krystyna i Henryk Wierońscy.
10 listopada z okazji 50 lat wspólnego pożycia małżeńskiego
gratulacje i medale odebrali – Zdzisława i Henryk Faranowie, Halina
i Eugeniusz Grodziccy, Marcela i Tadeusz Hamerlakowie, Zofia i Stanisław Hankusowie, Halina i Andrzej Krausowie, Jadwiga i Józef Kukuczkowie, Maria i Stanisław Ohirkowie, Anna i Jan Pezdowie, Barbara i Stanisław Placzki, Czesława i Tadeusz Potempowie, Stanisława
i Kazimierz Przystałowie, Olga i Józef Szlauerowie, Franciszka i Jan
Taborowie, Barbara i Andrzej Zielińscy. Jubileusz 60 lat wspólnego życia obchodzili – Aleksandra i Edward Dubielowie, Irena i Tadeusz Sadowscy, Maria i Romuald Szemikowie, Bronisława i Jan Wodylowie.
Wszystkim jubilatom gratulujemy.
Pary zamieszkałe na terenie Bielska-Białej, których 50. rocznica
ślubu przypada w ciągu najbliższego półrocza mogą zgłaszać ten fakt
do USC. Jubileusz można zgłosić osobiście lub telefonicznie pod nr
33 4701213, 33 4701211.                                                                  JacK

Jubilaci Maria i Władysław Jaroszowie, fot. Anna Bielak

patriotyczny Mural
na Szkole Kadetów
10 listopada na elewacji budynku Szkoły
Kadetów Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki oficjalnie odsłonięto mural pn.
Tylko wierność ludziom czyni z nas człowieka.
Nasz bohater – żołnierz walki o wolność.
Uroczystość połączona była ze ślubowaniem pierwszego rocznika. Wzięli w niej udział
przedstawiciele różnych formacji wojskowych.
Samorząd Bielska-Białej reprezentował zastępca prezydenta Piotr Kucia. Uroczystość uświetnili pokazem swoich umiejętności kadeci ze
szkoły, odbył się także koncert Bielskiej Orkiestry Dętej – Formacji Wojskowej.

Humanistyka w ATH
ma już 20 lat
Jubileusz 20-lecia świętuje Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 16 listopada
br. w ATH odbyło się uroczyste spotkanie jubileuszowe. Były wspomnienia, medale i odznaczenia oraz gratulacje od różnych środowisk
współpracujących z wydziałem. Radę Miejską
w Bielsku-Białej na spotkaniu reprezentowali
radni – Urszula Szabla, Andrzej Gacek, Marcin
Litwin, Rafał Ryplewicz.
Prowadzący uroczystość dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego prof. ATH
dr hab. Ernest Zawada przypominał historię
utworzenia tego wydziału, zaprosił do wspomnień ludzi, którzy go tworzyli, między innymi
prof. Marka Trombskiego, byłego rektora ATH.
Obecny rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej prof. ATH dr
hab. inż. Jacek Nowakowski, podkreślił w swojej wypowiedzi, jaka odważna i dalekowzroczna była decyzja o utworzeniu w bielskiej uczeni
Wydziału Humanistyczno-Społecznego, co do
której w tamtych czasach było sporo obaw.

O idei powstania muralu mówił prezes Stowarzyszenia Polska – Świat Maciej Brzezicki.
– Jako upamiętnienie patrona Szkoły
Kadetów LO im. Tadeusza Kościuszki wybraliśmy część Panoramy Racławickiej z przypomnieniem zwycięskiej bitwy pod Racławicami
4 kwietnia 1794 r., która przedstawia prowadzone przez Tadeusza Kościuszkę wojska powstańcze. Flaga Polski, na której umieszczona została złota myśl Kościuszki, stanowi łącznik historyczny. Prawa strona muralu przedstawia współczesnego żołnierza Wojska Polskiego, którego szeregi zasilają kadeci – uczniowie
szkoły – informował  Maciej Brzezicki.
Nad przygotowaniem muralu pracowało
wiele osób. Warto wspomnieć, że mural wykonany został farbami antysmogowymi.         JacK

W imieniu prezydenta RP odznaczenia
państwowe wręczył wyróżnionym wicewojewoda Jan Chrząszcz. Srebrny Krzyż Zasługi
otrzymali – dyrektor Instytutu Pedagogiki prof.
ATH dr hab. Ewa Kochanowska, prof. ATH dr
hab. Michał Kopczyk z Katedry Polonistyki oraz
prof. dr hab. Tomasz Stępień. Z kolei dziekan
Wydziału Humanistyczno-Społecznego w latach 2012-2020, prof. ATH dr hab. Marek Bernacki, dostał Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości.
Rektor ATH i dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego wręczyli medale upamiętniające jubileusz wydziału osobom, które współpracowały lub przyczyniły się do jego
rozwoju. Medale otrzymali m.in. prezydent Jarosław Klimaszewski, przewodnicząca Gminy
Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej Dorota Wiewióra i ks. prof. Tadeusz Borutka.
Jubileuszowym obchodom towarzyszyła prezentacja naukowej monografii Oblicza
humanistyki bielskiej. Wystąpił absolwent Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH dr
Mateusz Żyła, a wykład wygłosił prof. dr hab.
Daniel Kadłubiec. Całość zakończył występ
wokalny solisty, prof. ATH dr. hab. Rafała Majznera.                                                               JacK

Założenia do projektu
budżetu miasta Bielska-Białej na 2022 rok
W 2021 roku polska gospodarka ciągle odczuwa skutki wywołane wybuchem pandemii COVID-19 w 2020 roku, jednakże wraz z łagodzeniem ograniczeń powraca na
ścieżkę wzrostu. Szacunki Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące Produktu Krajowego Brutto za II kwartał 2021 roku wskazują na wzrost w ujęciu realnym o 11,1% rok do
roku, wobec spadku o 8,3% w analogicznym okresie 2020 roku.
W uzasadnieniu do ustawy budżetowej przyjęto następujące wytyczne dotyczące
podstawowych wskaźników makroekonomicznych: wzrost PKB w ujęciu realnym o 4,6%,
średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych podniesie się do poziomu
3,3%, wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej w 2021 roku o 0,5%,
a w 2022 roku o 0,7% oraz wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej wzrośnie o 6,7%, stopa bezrobocia na koniec 2022 roku na poziomie 5,9%.
Projekt ustawy budżetowej na 2022 rok przygotowany został z uwzględnieniem aktualnej sytuacji makroekonomicznej. Polityka gospodarcza w 2022 roku będzie nakierowana na możliwie szybką odbudowę potencjału gospodarczego kraju przy uwzględnieniu
wytycznych instytucji UE oraz krajowych ram fiskalnych.
W prognozie dochodów budżetu państwa uwzględniono reformę podatkową w ramach programu Polski Ład, która wpływać będzie przede wszystkim na podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Główne założenia programu podatkowego to
m.in.: podwyższenie do 30.000 zł, tzw. kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób
fizycznych dla podatników obliczających podatek według skali podatkowej, podwyższenie
do 120.000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie opodatkowanie wg wyższej, 32%, stawki podatku, wprowadzenie ulgi dla klasy średniej, tj. dla osób
które mają roczne przychody od 68.412 zł do 133.692 zł oraz wprowadzenie ulgi dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Ponadto reforma podatkowa
obejmuje zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych, m.in. modyfikację tzw. Estońskiego CIT-u, wprowadzenie ulgi konsolidacyjnej oraz uszczelnienie systemu podatku
dochodowego. Zmiany podatkowe mogą wpłynąć na zmianę formy opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się przejść z dotychczasowej formy na ryczałtową stawkę opodatkowania obniżą wpływy dla samorządów, ponieważ ryczałt nie stanowi dochodów JST. Kluczową zmianą jest nowa zasada naliczania składki
zdrowotnej. Przedsiębiorcy opodatkowani tą formą zapłacą 9% składkę, lecz od 2022 roku liczona ona będzie od innej podstawy wymiaru. Obowiązywać będą trzy podstawy wymiaru i nie będzie możliwości dokonania odliczenia składki zdrowotnej od podatku.
Zapoczątkowane z końcem 2019 roku zmiany podatkowe powodują coroczne
zmniejszenie wpływów do budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Kolejna reforma podatkowa to kolejne obniżenie dochodów w budżetach JST. Z informacji podanej
przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej planowana kwota z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 rok dla naszego
miasta jest prawie o 20 mln zł niższa niż wynika z ostatecznych kwot podanych przez
ministra finansów na 2021 rok. Dla porównania kwota dochodów z PIT planowana jest
nieznacznie wyżej (o 6,0 mln zł) od kwoty uzyskanej w 2018 roku, gdzie wydatki bieżące
związane z podstawowym funkcjonowaniem miasta były o 23% niższe niż plan wydatków
bieżących na 2022 rok, czyli o kwotę 267,2 mln zł. MF szacuje, że w najbliższych 10 latach globalny ubytek w PIT dla samorządów wyniesie 145 mld zł. Dla złagodzenia skutków
utraty dochodów, rząd zaproponował, aby jeszcze w 2021 roku przekazać samorządom
dodatkowe dochody, jako uzupełnienie subwencji ogólnej. Z tego tytułu do JST trafi w sumie 8 mld zł. Podział środków na poszczególne jednostki będzie uwzględniał, oprócz wysokości dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT planowanych na 2022 rok, również
poziom ich zamożności ustalony na 2022 rok. Ubytek dochodów z udziałów z PIT ma również rekompensować nowo tworzona subwencja rozwojowa. Jej wielkość będzie zależna
m.in. od takich parametrów, jak poziom wydatków majątkowych JST oraz liczba mieszkańców. Część rozwojowa składać się będzie z kwoty podstawowej, premii aktywizującej
i premii inwestycyjnej. Należy podkreślić, że dodatkowa subwencja rozwojowa może być
wykorzystana jedynie na wydatki inwestycyjne, co może wpłynąć na znaczne pogorszenie warunków finansowych podstawowej działalności samorządu.
Trudno jednak przewidzieć czy przyszłe prognozy ekonomiczne osiągną oczekiwany poziom. Wymienione wskaźniki makroekonomiczne obarczone są bowiem zawsze
pewnym stopniem ryzyka i mogą podlegać zmianom. W trakcie konstruowania budżetu
miasta konieczne jest zatem kierowanie się zasadą ostrożności, pozwalającej ograniczyć
potencjalne niekorzystne uwarunkowania dla budżetu. Racjonalne planowanie budżetu na
rok przyszły i lata następne, konieczne jest również z uwagi na silne powiązanie części
dochodów podatkowych z sytuacją gospodarczą w kraju.
Ponadto w procesie planowania budżetowego należy wziąć pod uwagę, iż niejednokrotnie samorządom przekazywane są dodatkowe zadania, bez zapewnienia środków
na ich realizację, co skutkuje wzrostem wydatków w kolejnych latach oraz istniejące ograniczenia formalno-prawne, w tym przede wszystkim konieczność zachowania na właści-

wym poziomie indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Bardzo istotne jest również monitorowanie poziomu wydatków bieżących, tak aby nie były one wyższe niż dochody bieżące. Przekroczenie przedmiotowego wskaźnika skutkuje bowiem sankcjami ustawowymi.
Głównym celem opracowania projektu budżetu na 2022 rok jest ustalenie stabilnej nadwyżki operacyjnej.
Uchwalona przez Sejm RP 17 września 2021 r. ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw przewiduje m.in.
uelastycznienie zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego poprzez modyfikację obowiązujących reguł fiskalnych. Ustawa przewiduje, w szczególności:
▪ czasowe stosowanie preferencji w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu,
▪ zmiany w zakresie indywidualnego limitu spłaty zobowiązań, o których mowa
w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
▪ możliwość wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty zobowiązań: wyboru (między 3 albo 7 lat) dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego
w terminie do 31 grudnia 2021 r.
Przy planowaniu budżetowym należy też uwzględnić zobowiązania wynikające
z zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.
Opracowując budżet miasta na 2022 rok, obok uwarunkowań zewnętrznych,
uwzględniono następujące dane:
▪ informacje przekazane przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej:
– o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok,
– planowanej na 2022 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
– planowanej na 2022 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
– planowanej na 2022 rok wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa,
▪ inne dochody, oszacowane w oparciu o materiały własne i plan po zmianach w bieżącym roku,
▪ decyzje Wojewody Śląskiego o dotacjach celowych z budżetu państwa,
▪ środki z budżetu Unii Europejskiej z okresu programowania na lata 2014-2020
w zakresie zadań inwestycyjnych, oświatowych i pomocy społecznej,
▪ niewykorzystane środki z 2021 roku, które trafią do budżetu miasta do 28 grudnia
2021 roku, jako uzupełnienie subwencji ogólnej (utracone dochody w 2022 roku).
Należy też zaznaczyć, że zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki
Regionalnej w 2022 roku miasto Bielsko-Biała jako miasto na prawach powiatu będzie zobowiązane do dokonania wpłaty do budżetu państwa kwoty w wysokości 11,6 mln zł (tzw.
janosikowe). Wpłata ta jest naliczana zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego, na podstawie którego powiaty, których wskaźnik dochodów
podatkowych na jednego mieszkańca jest wyższy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów, dokonują wpłat do budżetu państwa.
Dla przypomnienia, miasto Bielsko-Biała po raz pierwszy zobowiązane było do dokonania wpłaty do budżetu państwa w 2005 roku. Wtedy wpłata ta stanowiła kwotę 3,8
mln zł, w 2021 roku wynosiła 12,3 mln zł.
Biorąc pod uwagę powyższe informacje, projekt budżetu miasta Bielska-Białej na
2022 rok został przygotowany z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących i spełnia ustawowy wymóg zachowania indywidualnego wskaźnika zadłużenia dla naszego miasta. Planowane dochody ogółem na
2022 rok stanowią łącznie kwotę 1.338.000.000,00 zł i są niższe o 3,56% w stosunku do
planu dochodów po zmianach w 2021 roku. Na spadek dochodów w roku przyszłym mają wpływ przede wszystkim mniejsze wpływy z podatku dochodowego PIT oraz mniejsze
wpływy z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, m.in. na Program 500+ oraz
wpływ środków na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej.
W ramach ogólnej kwoty dochodów w wysokości 1.338.000.000,00 zł, dochody
bieżące wynoszą 1.203.200.000,00 zł, tj. 89,93% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 134.800.000,00 zł, tj. 10,07% dochodów ogółem. Dochody własne wynoszą
764.942.006,36 zł, dochody zewnętrzne wynoszą 573.057.993,64 zł.

dochody bieżące         dochody majątkowe

dochody własne         dochody zewnętrzne

Udział w budżecie poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:
Nazwa		
Kwota dochodów
% udział w dochodach ogółem
Dochody ogółem 		
1.338.000 tys. zł
Dochody bieżące 		
1.203.200 tys. zł 		
89,93%
• dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 	
			
302.332 tys. zł 		
22,60%
• dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 		
			
42.681 tys. zł 		
3,19%
• subwencje ogólne 		
308.743 tys. zł 		
23,07%
• dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące:
			
168.847 tys. zł 		
12,62%
– dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej
			
123.340 tys. zł 		
9,22%
w tym: pomoc państwa w zakresie wychowywania dzieci Program 500+
			
69.319 tys. zł 		
5,18%
– środki z budżetu UE 		
1.838 tys. zł 		
0,14%
• pozostałe dochody bieżące: 	
380.596 tys. zł 		
28,45%
– podatek od nieruchomości 	
174.586 tys. zł 		
13,05%
Dochody majątkowe: 		
134.800 tys. zł 		
10,07%
– dochody ze sprzedaży majątku 	 17.074 tys. zł 		
1,28%
– pozostałe dochody majątkowe 	 328 tys. zł 			
0,02%
– dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje
			
117.398 tys. zł 		
8,77%
w tym: środki z budżetu UE 	
103.093 tys. zł 		
7,71%
I. Dochody z poszczególnych grup skalkulowano w następujący sposób:
1. Dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są jednym z głównych źródeł dochodów miasta, a ich udział w budżecie na przyszły
rok wynosi 22,60% dochodów ogółem. Do projektu budżetu miasta przyjęto kwoty ujęte
w informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Miasto nie ma wpływu na wysokość tych dochodów. Są one bowiem uzależnione od sytuacji gospodarczej, poziomu bezrobocia, wysokości wynagrodzeń, a także od ustawowych
progów podatkowych i ulg. Kwotę zaplanowano na poziomie 94,77% planu po zmianach
bieżącego roku. Należy zaznaczyć, że do projektu budżetu miasta na 2021 rok przyjęto
kwoty o 7,0 mln zł niższe niż zaproponowane przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, jednakże w ciągu roku zaktualizowano plan i podwyższono o kwotę 4,0
mln zł. Planowana na 2022 rok kwota jest o 16,7 mln zł niższa niż planowana do uzyskania w roku bieżącym oraz niższa o 9,3 mln zł od tej, jaką miasto uzyskało w 2020 roku.
Warto wspomnieć, iż w 2019 roku miasto uzyskało dochody z PIT wyższe o 17,4 mln zł,
niż obecnie są planowane.
2. Dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
stanowią 3,19% planowanych dochodów ogółem. Po raz pierwszy wysokość udziału we
wpływach z tego podatku podawana jest przez ministerstwo. Do projektu budżetu miasta
przyjęto kwoty ujęte w informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Według wyliczeń wpływy z tego tytułu będą wyższe o 5,1 mln zł niż planowane przez miasto do uzyskania w roku bieżącym.
3. Subwencje ogólne.
Subwencje ogólne z budżetu państwa wprowadzono do projektu na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Przekazane informacje w zakresie subwencji są wstępnymi kwotami, natomiast o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2022 rok miasto zostanie powiadomione w I kwartale
2022 roku, po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2022 rok.
W przypadku części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, jest ona wyższa
o 2,43% w stosunku do kwoty tegorocznej. Natomiast część oświatowa subwencji ogólnej
dla powiatu została zaplanowana o 5,08% wyżej w stosunku do kwoty z roku bieżącego.
Warto nadmienić, że planowana część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin w 2021 rok
była wyższa o 0,76% w stosunku do 2020 roku. Natomiast planowana część oświatowa
subwencji ogólnej dla powiatu była wyższa o 5,58% w stosunku do 2020 roku. Z informacji przekazanej przez ministra wynika, że część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy
i powiatu uwzględnia zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. :skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli, wzrost liczby
dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli, zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji
ogólnej. Trzeba podkreślić, że mimo tego, iż co roku wzrasta część oświatowa subwencji ogólnej, to jednak wciąż nie zapewnia ona pokrycia niezbędnych bieżących kosztów
rzeczowych i płacowych, a zwłaszcza środków na zadania inwestycyjne. Stanowi to duże obciążenie finansowe dla budżetu miasta, bowiem pociąga za sobą konieczność zapewnienia dodatkowych źródeł finansowania tych zadań. Część równoważąca subwencji
ogólnej dla gminy została ustalona na poziomie 153,63% części równoważącej subwencji
ogólnej dla gminy z tego roku, natomiast część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu została ustalona na poziomie 99,25% części równoważącej subwencji ogólnej dla

powiatu z roku bieżącego. Dla porównania, w 2021 roku część równoważąca subwencji
ogólnej dla gminy została ustalona na poziomie 97,61% części równoważącej subwencji
ogólnej dla gminy z 2020 roku, natomiast część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu została ustalona na poziomie 89,11% części równoważącej subwencji ogólnej dla
powiatu z 2020 roku.
4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.
Dochody z tego tytułu stanowią 12,62% dochodów miasta. Warto nadmienić, że
w 2021 roku stanowią 20,26% planu po zmianach. Dotacje celowe z budżetu państwa
zostały przyjęte w wielkościach określonych przez wojewodę śląskiego i dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej. Uwzględniono również kalkulację dotacji celowej z budżetu państwa na przedszkola oraz informację odnośnie wysokości środków na 2022 rok z tytułu porozumień: między jednostkami samorządu terytorialnego, z podmiotami innymi niż jednostki samorządu terytorialnego oraz z organizacjami
rządowymi (Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego) na pokrycie kosztów przeprowadzenia zajęć nauki religii różnych wyznań w szkołach podstawowych i w liceach ogólnokształcących. Dotacje celowe z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano na podstawie zawartych porozumień, dotyczących m.in. finansowania
Powiatowego Urzędu Pracy, Książnicy Beskidzkiej, Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz usług komunikacji miejskiej na
rzecz sąsiednich gmin. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek
samorządu terytorialnego – zaplanowano dotacje z gmin ościennych dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. Na 2022 rok zaplanowano środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzeń
i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Kwota
planu została wstępnie ustalona na podstawie kalkulacji sporządzonej przez Powiatowy
Urząd Pracy w Bielsku-Białej. Plan w tym zakresie zostanie uaktualniony po otrzymaniu
z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oficjalnej informacji o wysokości przyznanych
miastu środków na ten cel. Uwzględniono w tej grupie również dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z udziałem środków europejskich (1,8 mln zł). Zaplanowana
kwota stanowi 26,17% planu tegorocznego. Wśród projektów miękkich, realizowane będą głównie projekty w zakresie zadań oświatowych, ochrony powietrza atmosferycznego
i polityki społecznej. W ramach dotacji udzielonych z budżetu państwa dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej stanowią 9,22% dochodów miasta ogółem. Pomoc państwa w zakresie wychowywania dzieci Program 500+ stanowi 56,20% dotacji z zakresu
pomocy społecznej (5,18% dochodu miasta ogółem). Dla porównania w 2021 roku dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej stanowiły 15,97% dochodów miasta ogółem. Natomiast środki z dotacji w zakresie wychowywania dzieci Program 500+ stanowiły
75,34% dotacji z zakresu pomocy społecznej (12,03% dochodu miasta ogółem). Planowane dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią 60,06% planu
tegorocznego.
5. Pozostałe dochody bieżące.
W tej grupie dochodów znajdują się przede wszystkim wpływy z podatków i opłat lokalnych, jak również wpływy z usług, z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, dywidendy oraz
wpływy z różnych dochodów, które trudno przewidzieć na etapie kształtowania budżetu.
Stanowią one 28,45% dochodów miasta ogółem. Wpływy z podatków i opłat oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2021 roku, uwzględniając zmiany w stosownych
przepisach prawnych. Planując wielkość wpływów z podatku od nieruchomości założono,
że stawki podatku na 2022 rok ulegną podwyższeniu. Wzrostowi ulega również opłata
uiszczana za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na obszarze miasta Bielska-Białej.
6. Dochody ze sprzedaży majątku.
Dochody ze sprzedaży mienia gminnego oraz majątku miasta na prawach powiatu oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to m.in. sprzedaż drewna z Lasu
Komunalnego oraz pozyskiwanie drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew rosnących na terenie gminy Bielsko-Biała; także dochody ze sprzedaży materiałów do dalszej odsprzedaży (np. albumy, mapy, kalendarze, pocztówki, drobne upominki promujące miasto).
7. Pozostałe dochody majątkowe – w tej grupie dochodów znajdują się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
8. Dotacje oraz środki przeznaczone na cele inwestycyjne, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.
W ramach tej grupy środków zaplanowano środki pozyskane z Krajowego Zasobu Nieruchomości na zadanie Budownictwo komunalne II etap (14,0 mln zł). Natomiast
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej ujęto w projekcie budżetu na podstawie
zawartych umów. W roku przyszłym zaplanowano m.in. kontynuację projektów inwestycyjnych, tj.: Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im.
Jana Pawła II w Bielsku-Białej (24,8 mln zł), Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała – Etap
I (12,0 mln zł), Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej (10,6 mln zł),
Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji
Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała – Etap II (8,3 mln zł), Termomodernizacja bielskich
placówek oświatowych – II etap oraz siedziby Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Bia-

łej (5,0 mln zł). W projekcie budżetu miasta uwzględniono również środki na refundację
wydatków poniesionych w latach poprzednich m.in. na zadanie Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej (25 mln zł) i Rozbudowa Inteligentnego Systemu
Transportowego w Bielsku-Białej (8 mln zł).
9. Przychody budżetu.
W projekcie do uchwały budżetowej na 2022 rok zaplanowano przychody w wysokości 220.029.623,33 zł, tj.:
▪ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w wysokości 48.130.551,59 zł, tj. nierozdysponowane środki w 2021 roku w wysokości
6.621.714,59 zł oraz środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku w wysokości
41.508.837,00 zł, które zostaną wprowadzone do budżetu miasta uchwałą Rady Miejskiej
z grudnia 2021 roku,
▪ niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach
publicznych w wys. 5.000.000,00 zł, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania
budżetu jednostki samorządu terytorialnego, określonymi w odrębnych ustawach, otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki majątkowe,
▪ pożyczki rewitalizacyjne z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości
8.882.138,78 zł, których wysokość zostanie ostatecznie uchwalona na grudniowej sesji
Rady Miejskiej, tym samym uchwały nr XX/458/2020 i nr XX/459/2020 z dnia 23 czerwca
2020 roku z późniejszymi zmianami, zostaną dostosowane do wielkości zaplanowanych
w projekcie budżetu na 2022 rok,
▪ kredyt w wysokości 158.016.932,96 zł, z czego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2022 roku w wysokości 80.987.309,63 zł oraz spłatę zobowiązań z tytułu
wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 77.029.623,33 zł.
Przygotowanie projektu budżetu miasta jest procesem skomplikowanym i w bieżącym roku wyjątkowo trudnym, głównie z uwagi na zmiany podatkowe zaproponowane
w ramach programu Polski Ład oraz ze względu na rosnące potrzeby bieżące i inwestycyjne miasta, które nie znajdują pełnego pokrycia w gromadzonych dochodach. Dodatkowym ograniczeniem przy konstruowaniu budżetu miasta są przepisy prawa, a przede
wszystkim obowiązek utrzymania indywidualnego wskaźnika zadłużenia na bezpiecznym
poziomie. Trzeba wspomnieć, że budżet powinien być skonstruowany realistycznie i bezpiecznie. Bardzo istotne jest przy tym zachowanie właściwej relacji pomiędzy dochodami
bieżącymi i wydatkami bieżącymi, będącej determinantem m.in. możliwych do zrealizowania celów inwestycyjnych. Ponadto, aby skorzystać z jak największej absorpcji środków unijnych przy realizacji inwestycji, miasto musi zapewnić na nie wkład ze środków
własnych. Polityka finansowa w 2022 roku będzie zatem ukierunkowana i nastawiona na
zapewnienie odpowiednich zasobów finansowych, umożliwiających optymalną realizację
postawionych celów, przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznego poziomu zadłużenia
miasta, o czym będzie świadczył indywidualny wskaźnik zadłużenia. Dochody własne zaplanowano w wysokości 764,9 mln zł, co stanowi 57,17% dochodów miasta ogółem i wzrosły o 9,6% w stosunku do planowanych na 2021 rok (tj. wzrost o 83,3 mln zł). Planowane
dochody własne 2021 roku wynosiły 681,6 mln zł, co stanowiło 47,60% dochodów miasta
ogółem. Warto wspomnieć, że w 2019 roku dochody własne stanowiły 50,76% dochodów
miasta ogółem. Wzrost poziomu dochodów własnych w ogólnej kwocie dochodów spowodowany jest m.in. znacznym zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa, zwłaszcza dotacji
na Program 500+ oraz środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej.
II. Wydatki budżetowe:
Opracowując projekt budżetu konieczne było zapewnienie środków na obligatoryjne
zadania, tj. uwzględniające bieżące utrzymanie miasta, przy założeniu wszelkich dostępnych działań oszczędnościowych, a także na realizację najważniejszych projektów inwestycyjnych z udziałem środków unijnych oraz zadań kontynuowanych.
Planowane wydatki ogółem na 2022 rok stanowią kwotę 1.481 mln zł. W ramach
ogólnej kwoty wydatków, wydatki bieżące wynoszą 1.173 mln zł i stanowią 79,2% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe – 308 mln zł i stanowią 20,8% wydatków ogółem.
Dla porównania, uchwalony budżet miasta na 2021 rok w zakresie wydatków wynosił 1.592 mln zł, w tym na wydatki bieżące 1.185 mln zł, co stanowiło 74,5% wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe prawie 407 mln zł, tj. 25,5% wydatków ogółem.
Zmniejszenie planowanych wydatków o ponad 100 mln zł, wynika głównie z przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych realizacji zadania dot. wypłaty świadczenia
wychowawczego w ramach Programu 500+.
Jak co roku, znaczną część budżetu miasta stanowią wydatki na zadania oświatowe – 36,2 % wydatków ogółem. Często zmieniające się prawo oświatowe skutkuje koniecznością wprowadzania zmian w organizacji oświaty. Największą pozycję wydatków
na oświatę stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
Budżet oświaty na 2022 rok został zaplanowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie aktualnego stanu organizacji oświaty obowiązującego od września 2021 roku i uwzględnia między innymi wzrost wydatków na:
– zakup energii,
– zakup art. żywnościowych w szkołach i przedszkolach,
– wzrost wydatków w szkołach zawodowych,
– wywóz nieczystości, opłat za czynsze za budynki,
– odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

– wypłatę wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego (13. pensja).
Największym źródłem finansowania oświaty jest część oświatowa subwencji ogólnej. Z uwagi na to, że jest to subwencja, a nie dotacja, nie jest ona przypisana do żadnego konkretnego zadania i w opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej jest przeznaczona
na dofinansowanie, a nie finansowanie bieżących wydatków oświatowych. Od wielu lat
część oświatowa subwencji ogólnej wyliczona dla naszego miasta jest znacznie niższa
od wydatków ponoszonych na realizację zadań oświatowych, a dynamika jej wzrostu nie
odpowiada zmianom wprowadzanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w postaci
nowych, kosztownych regulacji prawnych.
W 2022 roku miasto Bielsko-Biała nadal będzie korzystało ze środków Unii Europejskiej, przede wszystkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020. Projekty z obecnej perspektywy finansowej UE 2014-2020 mogą być realizowane i rozliczane do 2023 roku. W perspektywie finansowej 2014-2020 miasto Bielsko-Biała realizuje projekty unijne w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT),
projekty konkursowe, projekty kluczowe, a także projekty z pożyczek rewitalizacyjnych
Banku Gospodarstwa Krajowego (zwrotne środki europejskie). W 2022 r. będą realizowane projekty współfinansowane ze środków europejskich dotyczące m.in. infrastruktury
ochrony zdrowia, rewitalizacji, odnawialnych źródeł energii, ochrony różnorodności biologicznej, termomodernizacji.
Do najważniejszych zaliczyć można takie projekty, jak:
– Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej,
– Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I (pożyczka rewitalizacyjna ze środków UE),
– Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap II (pożyczka rewitalizacyjna ze środków UE),
– Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej,
– Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum
Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała etap I,
– Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum
Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała etap II,
– Aktywne przestrzenie – rewitalizacja terenów miejskich w B-B etap II i III,
– Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
Ponadto przy konstruowaniu budżetu warto zwrócić uwagę na fakt, że oddawane
corocznie do użytkowania inwestycje miejskie generują w latach następnych dodatkowe
koszty bieżące związane z ich utrzymaniem.
Wydatki bieżące zostały przyjęte na poziomie, przy którym występuje nadwyżka
operacyjna, czyli dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi. Jej wysokość na etapie planowania budżetu na 2022 rok wynosi ponad 30 mln zł
i jest niższa od planowanej na 2021 rok o prawie 18 mln zł. Sytuacja na rynku powoduje,
że bardzo trudno jest ograniczać wydatki bieżące, dla przykładu koszty związane z zakupem energii elektrycznej, po przetargu, oraz cieplnej na rok 2022 wynoszą 43,1 mln zł (dla
porównania wysokość wydatków w 2020 roku z tego tytułu wyniosła 25,5 mln zł – co daje
wzrost o 169%). Podobnie, jeżeli chodzi o oświetlenie – koszty z tym związane na 2022
rok planujemy na poziomie 12 mln zł (dla porównania wysokość wydatków w 2020 roku
z tego tytułu wyniosła 8,7 mln zł – co daje wzrost o 138%).
Planowane w 2022 roku wydatki majątkowe w kwocie 308 mln zł dotyczą wydatków
inwestycyjnych oraz wydatków na wniesie wkładów do spółek prawa handlowego.
Największy udział w wydatkach majątkowych stanowią inwestycje w zakresie transportu, na które przeznaczono 89,5 mln zł, tj. prawie 29,1%, w zakresie gospodarki mieszkaniowej – 89 mln zł, tj. 28,9%, inwestycje oświatowe – 33,6 mln zł tj. 10,9%, w zakresie
gospodarki komunalnej i ochrony środowiska prawie 32,5 mln zł, tj. 10,5%, kultura fizyczna – 17,2 mln zł, tj. 5,6%, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10,2 mln zł, tj. 3,3%
wydatków majątkowych ogółem.
W ramach wydatków w dziale – Transport i łączność zaplanowano m.in. zadania:
− Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową
obiektu mostowego nad LK nr 139 – 25,0 mln zł,
− Rozbudowa ul. Łowieckiej w Bielsku-Białej – 13,2 mln zł,
− Przebudowa placu Wojska Polskiego wraz z przebudową ul. Cynarskiej w Bielsku-Białej – 13,8 mln zł,
− Rozbudowa ul. Pocztowej i ul. Startowej w Bielsku-Białej – Etap I – 6,0 mln zł,
− Rozbudowa al. Armii Krajowej na odcinku od ronda Augusta Emila Fieldorfa Nila
do dolnej stacji kolejki gondolowej Szyndzielnia w Bielsku-Białej – 9,0 mln zł, w tym: środki
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 5 mln zł,
− Budowa parkingu w ramach zagospodarowania Lasku Bathelta – 2,1 mln zł,
− Rozbudowa i remont odcinka ul. Akademii Umiejętności – 2,2 mln zł,
− Modernizacja parkingu kubaturowego przy BCK – 1,5 mln zł.
W zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano m.in. zadania:
− Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w B-B – etap I – 31,6 mln zł, w tym: środki z Unii Europejskiej 22,3 mln zł,
− Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowa-

nych – etap II 4,2 mln zł, w tym: środki z Unii Europejskiej 2,0 mln zł,
− Budownictwo komunalne – etap II – 23,2 mln zł,
− Walka z niską emisją – likwidacja pieców węglowych poprzez podłączenie do
miejskiej sieci ciepłowniczej – 15,3 mln zł,
− Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych
w Bielsku-Białej (inwestycja realizowana etapami) – 5,9 mln zł,
− Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Centrum Aktywności Społecznej – 3,8 mln zł,
− Walka z niską emisją – likwidacja pieców węglowych poprzez podłączenie instalacji gazowej i wykonanie centralnego ogrzewania etażowego – 3,4 mln zł.
W zakresie oświaty zaplanowano wydatki inwestycyjne, w tym m. in. na:
− budowę Przedszkola przy ul. Janowickiej w Hałcnowie – 8,8 mln zł,
− rozbudowę Przedszkola nr 4 przy ul. Kazimierza Wielkiego – 12 7,7 mln zł,
− rozbudowę Przedszkola nr 30 przy ul. Karpackiej 115 – 7,0 mln zł,
− modernizację Przedszkola nr 11 przy ul. 1 Maja 11 – 3,3 mln zł,
− termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Teofila Lenartowicza – 17 3,2 mln zł.
W zakresie ochrony zdrowia zaplanowano środki z przeznaczeniem na:
– Restrukturyzację wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej – 3,0 mln zł.
W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planowane są zadania:
– Aktywne przestrzenie – rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej – Etap II
i III 8,5 mln zł, tym: środki z Unii Europejskiej – 2,7 mln zł,
– Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum
Edukacji Ekologicznej w mieście – Etap II 5,2 mln zł, w tym: środki z UE – 3,3 mln zł,
– Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej – 2,7 mln zł, w tym:
środki z Unii Europejskiej – 2,6 mln zł,
– Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – inwestycja realizowana etapami – 4,6 mln zł,
– Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych – 1,6 mln zł,
– Dotacje dla osób fizycznych do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie miasta Bielska-Białej – 1,2 mln zł.
W dziale Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano m. in. zadania pn.:
– Budowa Domu Kultury w dzielnicy Straconka – 6,6 mln zł,
– Interaktywne Centrum Bajki i Animacji – 2,0 mln zł,
– Modernizacja murów oporowych wraz z tarasem i schodami w obrębie muru zamkowego w Bielsku-Białej na zapleczu budynku przy ul. Wzgórze 6,8 – 0,9 mln zł.
W zakresie kultury fizycznej planowane są zadania:
– Modernizacja pływalni Panorama – 13,0 mln zł, zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Planu Inwestycji Strategicznych w kwocie 24 mln zł
– Modernizacja boiska piłkarskiego Zapora ul. Jaworzańska – 2,2 mln zł,
– Modernizacja Terenów Rekreacyjnych Błonia ul. Pocztowa – 1,0 mln zł.
W projekcie budżetu zapewnione zostały także środki na:
− realizację Budżetu Obywatelskiego w kwocie 7,4 mln zł, w tym pula środków nierozdysponowanych w drodze głosowania stanowiąca rezerwę celową w kwocie 232 tys.
zł, projekty ogólnomiejskie w kwocie 1,4 mln zł oraz projekty osiedlowe 5,8 mln zł,
– realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 5,8 mln zł,
− wydatki związane z ochroną środowiska – 3,1 mln zł,
− wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi –
58,8 mln zł,
− środki na utrzymanie przystanków autobusowych w mieście – 0,8 mln zł.
Ponadto w projekcie budżetu miasta Bielska-Białej na 2022 rok zaplanowano środki
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5 mln zł, przeznaczając je na wydatki majątkowe oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 50 tys. zł
na finansowanie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.
W planie finansowym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, z dotacji przedmiotowej
budżetu miasta w kwocie 3,5 mln zł oraz środków własnych zakładu, zaplanowano 11,9
mln zł na remonty budynków, w tym:
− w budynkach komunalnych – 7,2 mln zł,
− w budynkach wspólnot mieszkaniowych 4,7 mln zł – wpłaty na fundusz remontowy.
W ramach własnych środków zakład zaplanował realizację zadań inwestycyjnych
na kwotę 1,6 mln zł.
W związku z zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia przez miasto kredytami,
pożyczkami, a także udzielonymi poręczeniami oraz kosztami związanymi z obsługą długu miasta, w budżecie na 2022 rok konieczne jest zapewnienie na ten cel środków w kwocie 89,8 mln zł, w tym na:

− spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich – 77,0 mln zł,
− odsetki i in. koszty związane z zaciągniętymi kredytami, pożyczkami – 11,1 mln zł,
− ewentualne wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 1,7 mln zł.
Uwzględniając przedstawione wyżej zamierzenia, w 2022 r. na realizację wydatków
przeznaczono ogółem kwotę 1 481 mln zł, w tym na wydatki w działach (wg udziału %):
Nazwa działu 		
Kwota
% udział w wydatkach
Dział 801 – Oświata i wychowanie 		
507 013 tys. zł 	
34,24%
Dział 600 – Transport i łączność 		
193 319 tys. zł 	
13,05%
Dział 855 – Rodzina 			
135 290 tys. zł 	
9,14%
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
				
131 837 tys. zł 	
8,90%
Dział 750 – Administracja publiczna 		
105 181 tys. zł 	
7,10%
Dział 851 – Ochrona zdrowia 		
18 055 tys. zł 	
1,21%
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 	
94 628 tys. zł 	
6,39%
Dział 852 – Pomoc społeczna 		
62 716 tys. zł 	
4,23%
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
				
41 833 tys. zł 	
2,83%
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 	 28 398 tys. zł 	
1,92%
Dział 758 – Różne rozliczenia 		
52 493 tys. zł 	
3,54%
Dział 926 – Kultura fizyczna 		
50 341 tys. zł 	
3,40%
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
				
31 306 tys. zł 	
2,11%
Dział 757 – Obsługa długu publicznego 	
12 800 tys. zł 	
0,86%
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
				
9 433 tys. zł 	
0,64%
Dział 710 – Działalność usługowa 		
536 tys. zł 		
0,31%
Dział 630 – Turystyka 			
409 tys. zł 		
0,03%
Dział 020 – Leśnictwo 			
709 tys. zł 		
0,05%
Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 	
542 tys. zł 		
0,04%
Pozostałe działy łącznie: 		
161 tys. zł 		
0,01%
(w tym: Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 41 tys. zł, Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 29 tys. zł, Dział
925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 72 tys. zł, Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo – 17 tys. zł, Dział 752 – Obrona narodowa 2 tys. zł,).
W ramach środków w poszczególnych działach:
− wydatki bieżące stanowią kwotę 1 173 mln zł, tj. 79,2% wydatków ogółem
− wydatki majątkowe stanowią kwotę 308 mln zł, tj. 20,8% wydatków ogółem.
Rozchody budżetu:
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 77.029.623,33 zł,
w tym: a) spłata kredytów 74.800.000,00 zł, b) spłata pożyczek 2.229.623,33 zł.
Należy jednak zaznaczyć, że wykonanie tego bardzo trudnego budżetu 2022 roku
nie będzie możliwe bez udziału finansowania zewnętrznego w postaci kredytu i pożyczek
rewitalizacyjnych z Banku Gospodarstwa Krajowego.
Różnica pomiędzy dochodami w wysokości 1.338 mln zł, a wydatkami w kwocie
1.481 mln zł, stanowi deficyt budżetu miasta w wysokości 143 mln zł.
Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta Bielska-Białej w kwocie 143 mln zł oraz
rozchodów budżetu w wysokości 77 mln zł są: kredyt w kwocie 158 mln zł, pożyczki rewitalizacyjne z Banku Gospodarstwa Krajowego – 8,9 mln zł oraz przychody: z wolnych
środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie
48,1 mln zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5 mln zł.
Planowane do zaciągnięcia w 2022 roku kredyt i pożyczki stanowią znaczne obciążenie dla przyszłorocznego budżetu. Należy jednak zwrócić uwagę, że w dalszym ciągu
utrzymany jest wysoki poziom realizacji inwestycji. Przewiduje się jednak, że jak co roku
będą podejmowane wszelkie możliwe działania mające na celu zmniejszenie tego zadłużenia, ponieważ koszty jego obsługi i spłaty obciążają w następnych latach budżet miasta i tym samym ograniczają środki na jego funkcjonowanie. Takie działania są konieczne,
gdyż trzeba mieć na uwadze indywidualny wskaźnik zadłużenia.
Pomimo zaplanowanych na 2022 rok kredytu i pożyczek, dopuszczalny wskaźnik
spłaty zobowiązań (indywidualny wskaźnik zadłużenia) nie jest przekroczony.
Wspomniany wskaźnik zadłużenia Bielska-Białej wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczony dla 2022 roku wynosi 2,57% – przy dopuszczalnym 9,95%.
Należy jednak zwrócić uwagę, że konieczne będzie bieżące monitorowanie poziomu
wskaźników zadłużenia nie tylko w 2022 roku, ale również w latach następnych, tak aby
zadłużenie utrzymywało się na bezpiecznym poziomie. Konstruując projekt budżetu na
2022 rok, musimy także mieć świadomość, że obecnie nie znamy wykonania dochodów
(głównie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych), wykonania wydatków, ani
wysokości kredytu, który zostanie wykorzystany w bieżącym roku.
Przedstawiając założenia i omówione wcześniej ważniejsze zadania, prezydent Bielska-Białej przedkłada Radzie Miejskiej niniejszy projekt budżetu miasta Bielska-Białej na
2022 rok z prośbą o jego uchwalenie.                                                                                            q
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miasto

od 10 lat przeciwdziałają Przemocy w Rodzinie
Działania Zespołu
Interdyscyplinarnego
Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie podsumowano
23 listopada w sali sesyjnej
Ratusza, podczas spotkania
z okazji jubileuszu
dziesięciolecia funkcjonowania
zespołu w Bielsku-Białej.
Kierująca Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej Agnieszka Moroń
przypomniała, że sprawy, którymi na terenie Bielska-Białej od dawna zajmował
się zespół, obecnie zostały ubrane w ramy prawne. Obecnie w ramach ZIPPwR
współpracuje 16 podmiotów.
Zastępca prezydenta Adam Ruśniak złożył podziękowania członkom
zespołu i grup roboczych za dotychczasową pracę w zakresie przeciwdziałania

przemocy w rodzinie w Bielsku-Białej na
rzecz osób dotkniętych tym problemem.
– Idealnym stanem byłoby, gdybyście państwo nie mieli się czym zajmować. To oznaczałoby, że takich problemów w naszym mieście nie ma. Niestety, z przykrością trzeba stwierdzić, że
zjawisko przemocy w rodzinie występuje
również w naszym mieście. Bardzo cieszę się, że dzielicie się swoim doświadczeniem, zaangażowaniem i empatią
z potrzebującymi. Umiecie rozwiązać
problemy, które są skrzętnie chowane
i maskowane. Za to wszystko w imieniu
prezydenta Jarosława Klimaszewskiego
bardzo wam wszystkim dziękuję – powiedział Adam Ruśniak.
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Ewa Pająk zaprezentowała dane statystyczne dotyczące problemu przemocy w Bielsku-Białej w latach 2011-2020 oraz działania, jakie

zespół podejmował w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie w naszym mieście.
O tym, jaka jest skala potrzeb, najlepiej świadczą liczby – z pomocy ze-

Ekipa Samochodówki
w finale Mistrzostw
Mechaników

Chleba naszego powszedniego…
Msza oraz obdarowanie paczkami z żywnością, a także podziękowania dla piekarzy oddających chleb dla potrzebujących były kulminacyjnymi momentami organizowanych po raz piąty obchodów Światowego Dnia Ubogich w Bielsku-Białej.
Uroczystość w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa
zorganizowali 15 listopada 2021 r. wolontariusze z Caritas bielsko-żywieckiej oraz bielskiego koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Mszy odprawionej z okazji Światowego Dnia Ubogich
przewodniczył dyrektor diecezjalnej Caritas w Bielsku-Białej ks.
Robert Kurpios, kazanie wygłosił były dyrektor bielsko-żywieckiej
Caritas ks. Robert Kasprowski. Uczestnicy liturgii zostali na koniec
obdarowani produktami żywnościowymi oraz słodkimi drożdżówkami. Przygotowano około 400 takich paczek.
Wicedyrektor Caritas Grzegorz Giercuszkiewicz podziękował piekarzom zaangażowanym w działalność Banku Chleba –
bielskim piekarniom Piecuch, Roll i Wykręt – oraz Piekarni Czernichów i Piekarni Wilamowice. To dzięki nim Bank Chleba może
codziennie wydawać najuboższym chleb, bułki oraz słodkie pieczywo. Od 2017 roku Bank Chleba prowadzi Caritas diecezji bielsko-żywieckiej. Codziennie do rąk najuboższych trafia chleb, drobne pieczywo i pieczywo słodkie. W pierwszym półroczu 2021 roku wydano 12 tys. 800 bochenków chleba, 2870 sztuk pieczywa
drobnego (bułki) i 2689 sztuk pieczywa słodkiego.        oprac. JacK

Paweł Staniek i Jakub Mrzyk z klasy 3a
TPS_P Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej zajęli 12. miejsce w finale X Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników w kategorii Młody Mechanik Pojazdów
Ciężarowych.
Obaj chłopcy jeszcze w czerwcu brali
udział w eliminacjach do finału mistrzostw. Łatwo nie było, bo w eliminacjach startowało ponad 1.800 dwuosobowych drużyn z całej Polski.
22 i 23 października br. w Poznaniu na terenie
Międzynarodowych Targów Poznańskich, odby-

społu w tym okresie skorzystało 13.112
osób. Procedury zostały uruchomione
4.180 razy. W wyniku różnorakich działań w 2921 przypadkach zamknięto tzw.
niebieskie karty.                                   JacK

wały się finały mistrzostw w sześciu kategoriach.
Zmagania rozpoczęły się testem teoretycznym,
a następnie drużyny współzawodniczyły w konkurencjach praktycznych. Ostatecznie drużyna
bielskiej Samochodówki wywalczyła 12. miejsce!
Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej mieści się na Sarnim Stoku, przy ul. Filarowej 52. W skład zespołu wchodzą:
– Szkoła Podstawowa nr 38,
– Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5, kształcąca w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, automatyk.
– Technikum nr 5, kształcące w zawodach:
technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik spedytor, technik transportu drogowego, technik automatyk, technik robotyk.   q
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Program artystyczny w wykonaniu dzieci

Prezydent J. Klimaszewski wręcza kawiaty dyr. szkoły Darii Biernat-Cudak

w szkole przy Kamienickiej Jak w rodzinie
Piękny jubileusz 30-lecia istnienia obchodziła 17 listopada Szkoła Podstawowa nr 39 dla Dzieci Słabosłyszących, Niesłyszących i z Afazją
im. Marii Góralówny przy ul. Kamienickiej 11a w Bielsku-Białej. To najmniejsza szkoła w mieście i jedyna na Podbeskidziu dla dzieci z wadą
słuchu i afazją.
Z okazji uroczystości uczniowie szkoły pod okiem
nauczycieli przygotowali wzruszającą akademię, był
półgodzinny film wspomnieniowy, tort i gromkie Sto lat.
Życzenia społeczności szkolnej składało dziś wielu gości. Wśród nich był prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, jego zastępca Piotr Kucia, naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego Ewa
Szymanek-Płaska, dyrektor Centrum Usług Wspólnych
Krzysztof Bańczyk, byłe dyrektorki szkoły Ewa Brzask-Makieła i Aleksandra Wojdylak, nauczyciele i dyrektorzy miejskich placówek oświatowych. Goście nie przyszli z pustymi rękami. Od władz miasta na urodziny
szkoła otrzymała 10.000 zł.
– Zapytałam wczoraj naszych uczniów, co to znaczy mieć 30 lat? Zdania, okazuje się, są podzielone.
Część uważa, że to jest taki wiek, gdzie jest się już starym, że to bardzo dużo, część uczniów uważa, że to
bardzo niewiele. Pewne jest, że nasi uczniowie są zdania, że 30-latek może wszystko i wolno mu wszystko –
mówiła dyrektor SP 39 Daria Biernat-Cudak. – Szkoła
nasza 30 lat temu powstawała z troski rodziców, z pasji i zaangażowania nauczycieli. Wspierało nas wiele
osób dobrej woli, które zaangażowały się w to, abyśmy
w ogóle zaistnieli. Jak na 30-latka przystało mamy już
wachlarz doświadczeń, znamy radości, smutki, troski,
problemy, mamy doświadczenie, swoje pasje, wszystko co niezbędne na kolejne, nowe lata życia tej szkoły – dodała.
Świętowanie rozpoczęła akademia w wykonaniu
uczniów. Młodsze dzieci tańczyły, starsze pełniły rolę
animatorów. Były piosenki w języku migowym, tańce,
recytacje i gra na instrumentach. Później zebrani obejrzeli półgodzinny film wspomnieniowy prezentujący historię szkoły z perspektywy opowieści byłych dyrektorek, były też zdjęcia z minionych uroczystości czy fragmenty filmów z występów. Oficjalne uroczystości zakończyło wniesienie do sali gimnastycznej ogromnego
tortu rozświetlonego zimnymi ogniami i odśpiewanie
hymnu szkoły:

Razem przemienimy świat
na lepszy i piękniejszy,
świat, w którym każdy znajdzie swoje miejsce.
I słów nie trzeba będzie,
gdy podamy sobie ręce,
w końcu mówić i słuchać będzie serce.
– Tu jest tak fajnie, że mi się w ogóle nie chce
wracać do Ratusza – mówił po obejrzeniu akademii
prezydent miasta Jarosław Klimaszewski. – 30 lat to
wspaniały jubileusz, należą się gratulacje, ale też podziękowania na ręce pani dyrektor, byłych pań dyrektorek, wszystkich nauczycieli, którzy tu uczą i którzy uczyli, bo to jest miejsce szczególne. Wiemy, że
ta szkoła jest jedną z mniejszych w naszym mieście,
ale żeby docenić jej istnienie i prężne funkcjonowanie,
przyjechaliśmy tu silną ekipą. Naszym obowiązkiem,
ale też zwyczajnym odruchem jest wyrównywanie
szans naszych dzieciaków i to jest miejsce, gdzie to się
dzieje. Chciałbym za to podziękować, za tę pracę tutaj,
która nie jest prostą pracą, a efekty widać gołym okiem.
Ta szkoła jest bardzo ważna na mapie edukacyjnej naszego miasta i nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej.

Panuje tu rodzinna atmosfera i myślę, że właśnie w takich relacjach powstają te piękne efekty waszej pracy
– dodał włodarz.
W szkole przy ulicy Kamienickiej 11a uczą się
dzieci z wadą słuchu z Bielska-Białej i okolic, które zdobywają tu wiedzę, umiejętności i kompetencje do życia
w środowisku pełnosprawnych za pomocą specjalnie
dobranych dla nich metod nauczania. Obecnie w placówce jest osiem klas i 42 uczniów. Szkoła nie posiada
internatu. Dzieci wychowują się w domach rodzinnych.
Szkoła daje wykształcenie podstawowe, po jej
ukończeniu uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
Historia placówki sięga końca dwudziestego wieku, kiedy w Bielsku-Białej pojawiły się osoby, którym
los dzieci niesłyszących nie był obojętny, i które stworzyły realne szanse na powstanie specjalistycznej placówki edukacyjnej dla dzieci z wadami słuchu. Początki nie były łatwe. W pierwszej kolejności, na przełomie
lat 1983/1984, klasa dla dzieci niesłyszących powstała
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bielsku-Białej, później
już pięć klas przeniosło się do IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Juliusza Słowackiego. W roku szkolnym
1991/1992 decyzją kuratorium oświaty wcześniejsza
filia SP 2 została zamieniona na Szkołę Podstawową nr
11 dla Dzieci z Wadą Słuchu
– otrzymała już pełną samodzielność jako placówka. Natomiast do budynku przy ul.
Kaminickiej 11a rozrosła już
społeczność szkolna trafiła
1 września 1995 roku.
I w tych murach placówka z powodzeniem funkcjonuje do dziś.
Emilia Klejmont
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miasto
Psia kupa
nie posprząta się sama

Opowieści na doBBranoc
Seniorzy napiszą bajki, dzieci stworzą do nich ilustracje –
w efekcie powstanie książka z oryginalnymi opowieściami. Wszystko
pod wspólną nazwą Opowieści na doBBranoc... Nad całością czuwa
Dom Kultury w Wapienicy.
Opowieści na doBBranoc... to międzypokoleniowy i długofalowy
projekt społeczno-kulturalny integrujący dzieci, młodzież i seniorów.
Dom Kultury w Wapienicy będzie go realizował w sezonie artystycznym 2021-2022 ze wszystkimi placówkami MDK, Wydziałami Kultury
i Promocji oraz Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, a także Książnicą Beskidzką. Przedsięwzięcie polega na wspólnym i długoterminowym działaniu seniorów i dzieci. W ramach konkursu seniorzy napiszą bajki, dzieci stworzą do nich ilustracje, a efektem
tej współpracy będzie wydanie książki.
Na bajki, opowiadania czy wiersze seniorów skierowane do dzieci w wieku od 5 do 10 lat o dowolnej tematyce Dom Kultury w Wapienicy czeka do 31 grudnia br. Należy je przesłać lub dostarczyć osobiście
na adres Dom Kultury w Wapienicy przy ul. Cieszyńskiej 398, 43-382
Bielsko-Biała lub mailowo wapienica@mdk.bielsko.pl.
Najlepszych dwanaście prac jury konkursu wybierze do 15 stycznia przyszłego roku. Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.
mdk.bielsko.pl.
Wyróżnione utwory zostaną opublikowane w książce Opowieści
na doBBranoc..., a ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe.
Wcześniej każdy z domów kultury MDK otrzyma jedną z wybranych bajek i dzieci na zajęciach plastycznych wykonają do nich ilustracje, które trafią do książki. Już po jej wydaniu dziecięce i seniorskie
grupy teatralne działające w placówkach MDK przygotują spektakle
na podstawie wybranej bajki.
Projekt został objęty patronatem prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego.                                                              oprac. ek

Psie kupy, o których posprzątaniu zapomnieli właściciele czworonogów, stanowią
nie lada problem. Nieczystości pozostawione
w parkach czy na chodnikach bardzo uprzykrzają życie przechodniom. Choćby dlatego
trzeba reagować i przypominać posiadaczom
psów o ich obowiązkach względem czworonogów. Ten problem stał się tematem konkursu.
Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu
Miejskiego w Bielsku-Białej zorganizował konkurs plastyczny Psia kupa nie posprząta się sama. Plakaty zachęcające właścicieli zwierząt do
sprzątania po swoich psach w przestrzeni publicznej nadesłało 163 autorów. Oceniało je jury złożone z przedstawicieli Urzędu Miejskiego
oraz Rad Osiedli.
Komisja wybrała najlepsze prace i przyznała dwa wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. Poniżej laureaci.
Kategoria do 10 lat:
I miejsce – Oliwier Cieleban, 9 lat
II miejsce – Joanna Adamczyk, 9 lat
III miejsce – Liliana Czajowska, 9 lat
wyróżnienia: Bartosz Reszczyński, 8 lat
oraz Łukasz Domagalski, 9 lat.

darmowe Szczepienia
na grypę dla osób
pełnoletnich
Każda pełnoletnia osoba może zgłosić się do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej i bezpłatnie zaszczepić przeciwko grypie. Wcześniej trzeba koniecznie zarejestrować się telefonicznie – numery, na

Praca Szymona Sygita
Kategoria powyżej 10 lat:
I miejsce – Szymon Sygit, 11 lat
II miejsce – Iga Szpak, 14 lat
III miejsce – Maja Lutowska, 13 lat
wyróżnienia: Anna Jarco ,14 lat oraz Joanna Szczygieł, 14 lat.
Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych
prac otrzymają nagrody rzeczowe.             JacK

które należy w tej sprawie dzwonić, to 33
8102144, 33 8102002.
Zgodnie z rozporządzeniem resortu
zdrowia osoby, które chcą skorzystać z bezpłatnego szczepienia, nie muszą mieć recepty na szczepionkę. Wystarczy, że w wybranym punkcie szczepień umówią wizytę. Przed szczepieniem należy wypełnić
oświadczenie, które dostępne jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Można je również
wypełnić w punkcie szczepień.                    r

W obiektywie seniora
W Akademii Seniora znowu się dzieje! W Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz odbył się wernisaż wystawy fotografii pt. Bielsko-Biała
w obiektywie seniora.
– Na fotografiach wykonanych przez seniorki zobaczyć można
nie tylko urokliwe zakątki naszego miasta, ale także cudowny wschód
słońca, pająka snującego swoją sieć czy mural, który odbijając się
w karoserii samochodu, maluje go swymi kolorami – mówi Maria
Grzywa z Akademii Seniora.
W wernisażu wystawy uczestniczyli zastępca prezydenta Bielska-Białej Adam Ruśniak oraz przedstawicie kilku wydziałów Urzędu
Miejskiego współpracujących ze Stowarzyszeniem Akademia Seniora. Oprawę artystyczną przygotował zespół Retrospekcja, solistka Anna Majeranowska zaśpiewała wiersze Juliusza Wątroby.
Wystawa została ciepło przyjęta przez zwiedzających. Jest ona
efektem warsztatów przeprowadzonych w ramach zadania publicznego dofinansowanego przez miasto Bielsko-Biała.                           JacK
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miasto
konsultacje z organizacjami w sprawie
nazwy ronda

Rondo na skrzyżowaniu ulic Cieszyńskiej i Wapienickiej
Konsultacje z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu uchwały w sprawie nadania rondu na skrzyżowaniu ulic Cieszyńskiej i Wapienickiej w Bielsku-Białej nazwy Bronisława Kokotka będą trwały od
29 listopada do 12 grudnia br. Celem
jest zebranie opinii i sugestii ws. projektu uchwały.
Szczegółowo – konsultacje internetowe (e-konsultacje) dotyczą projektu
uchwały w sprawie nadania rondu zlokalizowanemu na skrzyżowaniu ulic: Cieszyńskiej i Wapienickiej, położonemu
na działkach o numerach: 33/20, 33/22,
39/10, 66/22, 957/1 i 1011/2, w obrębie ewidencyjnym 0001 Aleksandrowi-

ce, w jednostce ewidencyjnej 246101_1
miasto Bielsko-Biała nazwy – Bronisława Kokotka.
Konsultacje rozpoczęły się 29 listopada i potrwają do 12 grudnia br. Ogłoszenie wraz z projektem uchwały zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, na stronie internetowej www.
um.bielsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl.
Ratuszowy 6.
Uwagi i opinie dotyczące projektu
uchwały w sprawie nazwy ronda można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mailowy: konsultacjenazwyulic@
um.bielsko-biala.pl.

konsultacje społeczne
dotyczące autobusów zeroemisyjnych
Od 26 listopada do 16 grudnia br.
potrwają konsultacje społeczne w sprawie projektu dokumentu pt. Analiza
kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych.
Konsultacje obejmują obszar Bielska-Białej. Do udziału w nich uprawnieni
są mieszkańcy miasta.
Konsultacje polegają na kierowaniu
przez uprawnione osoby opinii i uwag
w formie pisemnej lub elektronicznej.
Opinie i uwagi można zgłaszać poprzez
formularz interaktywny zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
transport@um.bielsko.pl oraz pisemnie

za pośrednictwem skrzynki podawczej
znajdującej się w pokoju nr 233, II piętro w budynku Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 6.
Jednostką wyznaczoną do udzielania wyjaśnień w związku z przedmiotem konsultacji jest Wydział Komunikacji
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

wspaniali bielscy
brydżyści
Bardzo dobre wiadomości dotyczące Beskidzkiego Stowarzyszenia
Brydża Sportowego. Członkowie bielskiego klubu dowiedzieli się właśnie, że
zajęli siódme miejsce wśród ponad 900
sklasyfikowanych klubów we wszystkich dyscyplinach podczas 27. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych Łódzkie 2021. Uzyskali też miano najwyżej sklasyfikowanego
klubu jednosekcyjnego w całej Polsce.
Zmagania, które doprowadziły
bielszczan do tych tytułów, odbyły się
już sporo czasu temu. Zawody finałowe Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży

w sportach halowych w brydżu sportowym miały bowiem miejsce od 14 do 18
czerwca br. w Tuszynie. Beskidzkie Stowarzyszenie Brydża Sportowego zaliczyło tam bardzo dobry start.
Drużynie z Bielska-Białej udało się obronić pozycję z ubiegłego roku i wygrać klasyfikacje klubów i województw w swojej dyscyplinie. Tymczasem, jak się niedawno okazało, po zakończeniu rywalizacji we wszystkich
sportach, która trwała prawie trzy miesiące, sukces był jeszcze większy. Na
901 sklasyfikowanych klubów nasz zespół uzyskał najwyższe w historii siódme miejsce i był najwyżej sklasyfikowanych klubem jednosekcyjnym w całej Polsce.
oprac. ek

Zawodnicy Beskidzkiego Stowarzyszenia Brydża Sportowego

Świat
na pomarańczowo
Most nad rzeką Białą przy ul 11 listopada w dniach 25 listopada – 2 grudnia jest rozświetlony na pomarańczowo w związku z kampanią 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy Wobec Kobiet.
W przestrzeni miasta pojawiły się też
banery z hasłem Razem przeciw przemocy wobec kobiet, wywieszono równiez plakaty akcji.
Coroczną akcję organizuje Soroptimist International, współpracując z Organizacją Narodów Zjednoczonych i innymi partnerami. Jej celem jest pomoc
w wyeliminowaniu wszelkich form przemocy poprzez edukację, wsparcie instytucjonalne i działania solidarnościowe.
Ten okres wyznaczają dwie daty: 25 listopada to Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, a 10
grudnia to Międzynarodowy Dzień Praw
Człowieka.
– Nasza kampania to wyraz sprzeciwu wobec wszelkich form przemocy, jaka dotyka kobiety w różnym wieku, z rożnych grup społecznych, o róż-

nym statusie materialnym, a zarazem
podkreślenie faktu, że prawa kobiet są
prawami człowieka, a każda przemoc
jest pogwałceniem ich prawa do godnego życia – mówią bielskie Soroptimistki
(Klub Soroptimist International Bielsko-Biała funkcjonuje już od 30 lat).
Kampanii Soroptymistek towarzyszy kolor pomarańczowy – symbol nadziei dla cierpiących kobiet, jaśniejszej
przyszłości bez przemocy.
– Całkowita eliminacja przemocy
będzie zapewne trudnym i wymagającym czasu procesem. Jednak poprzez
takie kampanie, które uświadamiają
społeczeństwu istnienie tego haniebnego zjawiska, piętnujemy wszelkie formy
przemocy ze względu na płeć. Wierzymy, że takim działaniem zdołamy wyeliminować przemoc wobec kobiet z naszego życia społecznego. Świat bez
przemocy to świat pokoju i bezpieczeństwa – podkreślają Soroptymistki. – Zachęcamy do przyłączenia się do naszej
soroptymistycznej kampanii. Niech głośno wybrzmiewania nasz wspólny głos:
Stop przemocy wobec kobiet, zjawiska,
którego nie powinno być w XXI wieku.
oprac. wag
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plany miejscowe
Sporządzenie planów
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 r.
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 XXXVII/898/2021 z 18 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kamienicy, na południe od ul. Młodzieżowej, w rejonie skrzyżowania z ul. Zbigniewa Cybulskiego.
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 24 grudnia 2021 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
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 r.
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 XXXVII/899/2021 z 18 listopada 2021 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Lipnicką a ul. Juliana Tuwima,
na wschód od ul. Złote Łany.
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 24 grudnia
2021 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Zmiany planów
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 r.
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 XXXVII/897/2021 z 18 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmującego teren położony w Komorowicach Krakowskich w rejonie ulic
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Dusznickiej, Gwardzistów i Barkowskiej – dla terenu przy ul. Na Fermie.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany 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 24
grudnia 2021 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Celem proponowanego przystąpienia do zmiany planu
jest likwidacja dróg wewnętrznych/ciągów pieszo-jezdnych oznaczonych w obowiązującym planie symbolami
KDW/PJ 04 oraz KDW/PJ 05 i włączenie ich do terenu
oznaczonego symbolem MN/UC 04 (zabudowa jednorodzinna/usługi centrotwórcze).
Oba sięgacze pieszo-jezdne przestały być niezbędne
dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej terenu oznaczonego symbolem MN/UC 04, którego obsługa komunikacyjna jest realizowana bezpośrednio z przylegających ulic zbiorczych i dojazdowych.
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 r.
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 XXXVII/900/2021 z 18 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie komunikacji, obejmującego teren położony w Olszówce i Kamienicy w rejonie projektowanej ulicy zbiorczej na przedłużeniu ulicy Długiej do ulicy
Drobniewicza i połączeń komunikacyjnych do ulicy
Olszówki.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany 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 24
grudnia 2021 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Zmiana planu podejmowana jest w trzech obszarach
o łącznej powierzchni ok 100 m2:
• w obszarze A i B ma na celu zmianę kształtu placu do
zawracania na zakończeniu ulicy Bałtyckiej,
• w obszarze C  ma na celu likwidację rezerwy terenu przeznaczonej pod budowę stacji transformatorowej
i włączenie tego terenu do terenu zabudowy mieszkaniowej.                                                                                 q

Sprzedaż
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U.
2021, poz. 1899 ze zm.) prezydent Bielska-Białej podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3 grudnia 2021
r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Biuletynie Informacji Publicznej bip.um.bielsko.pl zamieszczone zostały – na okres 21 dni – wykaz nieruchomości, dotyczący sprzedaży lokali wraz z udziałem
w gruncie:
1. lokal mieszkalny przy ul. Zwierzynieckiej 14/30, położony w Bielsku-Białej – w drodze bezprzetargowej na
rzecz najemcy,
2. lokal mieszkalny przy ul. Wita Stwosza 25/2 w Bielsku-Białej w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
3. lokal mieszkalny przy ul. Cyniarskiej 12/2 w Bielsku-Białej w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
4. lokal mieszkalny przy ul. Jesionowej 15/2 w Bielsku-Białej w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
5. lokal mieszkalny przy ul. Tadeusza Rychlińskiego
26/18w Bielsku-Białej w drodze bezprzetargowej na
rzecz najemcy.
6. lokal mieszkalny przy ul. Maksyma Gorkiego 26
w Bielsku-Białej w drodze bezprzetargowej celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej – lokalu nr 4.                                                   q

Dzierżawa i najem
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
2021, poz. 1899 ze zm.) Prezydent Miasta Bielska-Białej podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.um.bielsko.
pl w dniu 3 grudnia 2021 r. zamieszczone zostały wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Bielska-Białej, przeznaczonych
do oddania – w drodze bezprzetargowej:
a) w dzierżawę:
• dz. 553/12 obręb Żywieckie Przedmieście na czas
oznaczony – 3 lat,
• cz. dz. 2512/53 obręb Straconka na czas nieoznaczony
• cz. dz. 3862 obręb Lipnik na czas nieoznaczony
• cz. dz. 304/18 obręb Mikuszowice Śląskie na czas
oznaczony – 3 lat
• cz. dz. 599/9 obręb Wapienica na czas oznaczony •
1 roku
•  cz. dz. 3177 1051/3, 3176, obręb Kamienica na czas
oznaczony • trzy lata
b) w najem:
• dz. 13/11 obręb Lipnik na czas oznaczony – 3 lat
• cz. dz. 672/63 obręb Aleksandrowice na czas nieoznaczony
• cz. dz. 384/92 obręb Żywieckie Przedmieście na czas
nieoznaczony
• cz. dz. 486/158 obr. Aleksandrowice – na czas oznaczony 6 lat
• cz. dz. 256/6 obr. Żywieckie Przedmieście na czas
nieoznaczony
q
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miasto

Światowy dzień cukrzycy
14 listopada obchodzony był Światowy Dzień Cukrzycy ustanowiony przez Międzynarodową Federację
Diabetologiczną w 1991 r., w rocznicę odkrycia insuliny
przez chirurga i ortopedę dr. Fredericka Bantinga oraz
studenta medycyny Charlesa Besta. W 2021 r. przypada setna rocznica tego wydarzenia.
Insulina stała się pierwszym lekiem na cukrzycę,
co wkrótce okazało się przełomem w leczeniu tej choroby i zapoczątkowało nową erę w diabetologii.
Ideą Światowego Dnia Cukrzycy jest zwiększanie
świadomości na temat choroby, czynników ryzyka jej
występowania, metod zapobiegania i leczenia.
Cukrzyca, uznawana przez ONZ za jedyną niezakaźną epidemię XXI wieku, należy do najczęstszych
chorób przewlekłych i najgroźniejszych schorzeń cywilizacyjnych. Prowadzi do wielu powikłań, a nierozpoznana lub niewłaściwie leczona, jest jedną z głównych
przyczyn niesamodzielności, a nawet przedwczesnej
śmierci. Cukrzyca rozwija się, gdy organizm nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny lub nie jest w stanie
skutecznie wykorzystywać własnej insuliny w procesie metabolizmu cukrów pochodzących ze spożywanej
żywności. Insulina to hormon regulujący poziom cukru
we krwi. Cukier jest źródłem energii potrzebnej nam do
życia. Jeżeli glukoza nie może przeniknąć do komórek
organizmu, w których jest spalana jako energia, pozostaje w krwiobiegu, a jej stężenie może wzrastać do
szkodliwego poziomu.
Rozróżnia się trzy typy choroby:
• cukrzycę typu 1 – organizmy chorych na ogół
nie wytwarzają własnej insuliny i dlatego, aby przeżyć,
muszą przyjmować insulinę w formie iniekcji;
• cukrzycę typu 2 – chorzy najczęściej wytwarzają własną insulinę, ale w niewystarczającej ilości lub ich
organizmy nie są w stanie jej właściwie wykorzystywać.
To najczęstsza postać choroby;

• cukrzycę ciążową, która po raz pierwszy jest
rozpoznana w przebiegu ciąży. Objawy cukrzycy ciążowej są podobne, jak w przypadku cukrzycy typu 2. Najczęściej występuje tylko okresowo, ale u kobiet z cukrzycą ciążową w przyszłości może rozwinąć się cukrzyca typu 2.
Główne objawy cukrzycy to:
• osłabienie,
• zmniejszenie sprawności ruchowej,
• chudnięcie;
• nadmierna potliwość,
• wzmożone łaknienie,
• większe pragnienie, połączone ze zwiększonym
oddawaniem moczu,
• zmiany skórne, grzybica skóry i błon śluzowych,
• skurcze łydek,
• zaburzenia widzenia.
Profilaktyka cukrzycy to przede wszystkim:
• prowadzenie aktywnego tryb życia,
• wystrzeganie się nadwagi i otyłości,
• ograniczenie spożywania produktów zawierających cukry proste oraz tłuszcze nasycone,
• unikanie używek, szczególnie alkoholu, który
sprzyja rozwojowi choroby.
Pandemia koronawirusa pogorszyła sytuację
w zakresie profilaktyki cukrzycy – przestaliśmy się ruszać, coraz więcej czasu spędzamy przed ekranami
komputerów, podjadając kaloryczne produkty, coraz
mniej czasu spędzamy na powietrzu.
Jednak że każda pora jest dobra na zmiany. Trzeba tylko zacząć od zaraz, choćby od najprostszych
form aktywności fizycznej, jak szybszy spacer czy nordic walking.
opracowanie:
dr n. med. Iwona Petrulewicz-Salamon
specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog

Wiedzieć więcej
na temat antybiotyków

na temat tego, czym jest oporność na antybiotyki oraz
przekazywania informacji o jej konsekwencjach.
Poprzez zaangażowanie się w globalne działania
kampanii i szerzenie wiedzy na temat problemu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, w tym oporności bakterii na antybiotyki, możemy mieć wpływ na
zmniejszenie tego zjawiska.
Miasto Bielsko-Biała po raz kolejny wspiera organizatorów kampanii w zakresie propagowania jej przewodnich idei. Szczegółowe informacje na temat kampanii dostępne są na stronie www.antybiotyki.edu.pl.

W dniach 18-24 listopada br. obchodzony był
Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w 2015 roku.
W 2008 roku Komisja Europejska ustanowiła 18 listopada Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach.
Narodowy Instytut Leków koordynuje w Polsce
działania w zakresie obchodów kampanii popularyzujących wiedzę o antybiotykach w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowanego ze środków Ministra Zdrowia. Kampanie mają na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem
zagrożenia, jakie dla zdrowia publicznego stanowi zjawisko narastania i rozprzestrzeniania się oporności na
antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenia u człowieka.
Światowa Organizacja Zdrowia i Europejskie
Centrum Kontroli i Profilaktyki Chorób zachęcają do
prowadzenia działań zwiększających świadomość ogółu społeczeństwa oraz pracowników ochrony zdrowia

WAŻNE TELEFONY
Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1, 5 i 6 oraz
ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32 pracuje
od poniedziałku do środy w godz. 7.30–15.30,
w czwartki 7.30–18.00, w piątki 7.30–13.00
Centrala: 334971497, 	 faks: 334971786
Informacja: pl. Ratuszowy 6, tel. 334971800
Awaria oświetlenia ulicznego: UM, tel. 334971702
zgłoszenia e-mail: oświetlenie@um.bielsko.pl
lub tel. 991
Awaria świateł sygnalizacji drogowej:
MZD, tel. 334726010, od 7.30 do 15.30
PreZero Bielsko-Biała S.A.
w godzinach pracy tel. 459595469, 571232625
e-mail: BOK.BB@prezero.com
Wydział Gospodarki Miejskiej UM
tel. 334971703, 334971704
naczelnik WGM tel. 334971507, 600004236
e-mail: gosp.komunalna@um.bielsko.pl
Miejski Zarząd Dróg, tel. 334726010 od 7.30 do
15.30
e-mail: sekretariat@mzd.bielsko.pl
Dział Parkingów i Strefa Płatnego Parkowania:
334726000
Pogotowie weterynaryjno-sanitarne oraz
Schronisko dla zwierząt: 338141818
w UM tel. 334971508 od 7.30 do 15.30
Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej:  	
tel. 338146221 lub 19288
Niebieska Linia 338119900
telefon dla niesłyszących i niedosłyszących (kontakt
w formie sms) 530560611
e-mail: poikbielsko@interia.pl
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 338150984
Straż Miejska  tel. 986, 338228114, 338228115
e-mail: sm@strazmiejska.bielsko.pl
Miejska Komenda Policji tel. 997, 112, 478571255
Państwowa Straż Pożarna tel. 998, 338126065
POGOTOWIA
Pogotowie ratunkowe 	      tel. 999
Pogotowie energetyczne   tel. 991
Pogotowie gazowe 	      tel. 992
Pogotowie ciepłownicze   tel. 993
Pogotowie wodociągowe  tel. 994
e-mail: aqua@aqua.com.pl
GOPR  tel. 985, 338296900
Rada Seniorów Bielska-Białej tel. 518676301
od września dyżury w czwartki w godz. 11.00-13.00
w siedzibie RS przy ul. Stanisława Stojałowskiego
32
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miasto
UEFA Women’s
w Bielsku-Białej?
Istnieje duża szansa na to, że turniej finałowy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Kobiet
w 2025 roku (UEFA Women's Euro 2025) odbędzie się w stolicy Podbeskidzia.
Deklarację w tej sprawie złożył prezesowi
Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezaremu Kuleszy prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.
W liście czytamy: W imieniu władz Bielska-Białej (potencjalnego Miasta Gospodarza
/ Stadionu), w pełni i bez jakichkolwiek ograniczeń deklaruję wolę ubiegania się o prawo orga-

nizacji Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej Kobiet w 2025 roku, tj. meczów
piłki nożnej oraz wszelkich imprez towarzyszących i wydarzeń związanych z ich przygotowaniem i organizacją.
Tym samym, z pełną odpowiedzialnością
klasyfikuję ww. projekt jako kwestię szczególnego zainteresowania i dużej wagi dla miasta Bielska-Białej zarówno w wymiarze lokalnym, jak
i regionalnym.
Ponadto miasto Bielsko-Biała zobowiązuje się we współpracy z operatorem stadionu
zadbać o wszystkie aspekty formalno-prawne
oraz rozwiązać inne zagadnienia organizacyjne
i infrastrukturalne.
JacK

fot. pzpn.pl

KS Sprint trzeci
w województwie ślaskim

Złoty medal
Jagody Żukowskiej
Niezwykle udany był weekend
20-21 listopada dla bielskiego
klubu Just Team.
Na odbywającej się w Toruniu Halowej Olimpiadzie LDK w biegu na 60 m
zwyciężyła Jagoda Żukowska. Podopieczna Joanny Justyniak w pięknym
stylu, w doskonałym czasie (7,88) pokonała całą czołówkę krajową,  zdobywając złoty medal.
W sobotę w Bytomiu na Mistrzostwach Śląska w biegach przełajowych
bezkonkurencyjny na dystansie 4 kilometrów (U18) okazał się Kamil Herzyk.
Kolejny medal – tym razem brązowy
– na dystansie 2 km (U16) wywalczył
Franciszek Czernecki. Obu trenuje trener Kamil Kos.
Nieźle zaprezentowała się też
Agnieszka Pastor, która w biegu seniorek na 4 km zajęła 6. miejsce.                   r

Klub Sportowy Sprint Bielsko-Biała zajął trzecie miejsce
w województwie śląskim i 29. w kraju – ogłosił Polski Związek Lekkiej Atletyki, publikując ranking pod nazwą Klubowy
Mistrz Polski 2021.
W rankingu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki – Klubowy Mistrz Polski 2021 bielski KS Sprint zajął 29. miejsce
w Polsce na 377 sklasyfikowanych klubów. W skali województwa śląskiego uplasował się na 3. miejscu, konkurując za taki-

LIGOWYM OKIEM
Tauron 1. Liga – mężczyźni

27 listopada, ZAKSA Strzelce Opolskie
– BBTS Bielsko-Biała 3:2 (21:25, 25:22,
23:25, 20:18)
tabela:
1. BBTS Bielsko-Biała
2. BKS Visła Proline Bydgoszcz
3. MKS Będzin

Tauron Liga – kobiety

25 listopada, Energa MKS Kalisz –
BKS BOSTIK Bielsko-Biała 2:3 (25:16,
12:25, 25:18, 23:25, 5:15)
19 listopada, E.LECLERC MOYA Radomka Radom – BKS BOSTIK Bielsko-Biała 2:3 (25:22, 20:25, 25:14, 22:25,
10:15)
tabela:
1. Grupa Azoty Chemik Police
2. Developres BELLA DOLINA Rzeszów

mi wielkimi klubami, jak AZS AWF Katowice i CKS Budowlani
Częstochowa.
– Na ten fantastyczny wyniki złożyły się starty we
wszystkich mistrzostwach Polski od U16 do seniora, udział
w Igrzyskach Olimpijskich w Tokyo i drużynowych mistrzostwach Europy w Chorzowie Michała Haratyka, jak również
udział naszych zawodników w drużynowych mistrzostwa Polski we wszystkich kategoriach – informuje prezes KS Sprint
Ryszard Chodorowski. – Jako klub mamy powód do dumy.
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu –
dodaje prezes.                                                                               JacK

3. ŁKS Commececon Łódź
---8. BKS BOSTIK Bielsko-Biała

Futsal Ekstraklasa

20 listopada, Rekord Bielsko-Biała –
Fit-Morning Gredar Brzeg 9:2 (3:1)
28 listopada, Red Dragons Pniewy –
Rekord B-B 2:4 (0:4)
tabela:
1. Piast Gliwice
2. Rekord Bielsko-Biała
3. KS Constract Lubawa

Fortuna 1 Liga

20 listopada, Podbeskidzie Bielsko-Biała – Górnik Polkowice 4:0 (1:0)
26 listopada, Odra Opole – Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:1 (0:1)
tabela:
1. Miedź Legnica
2. Widzew Łódź
3. Podbeskidzie Bielsko-Biała

2. Liga Mężczyzn PZKosz

17 listopada, Basket Hills Bielsko-Biała – KKS Ragor Tarnowskie Góry 72:99
(41:53); 21 listopada, Oknoplast Korona Kraków – Basket Hills Bielsko-Biała 80:96 (37:52); 27 listopada, Basket
Hilss Bielsko-Biała – KS Cracovia Yabimo MG13 Kraków 96:78 (53:48)
tabela:
1. BS Polonia Bytom
2. KKS Ragor Tarnowskie Góry
3. AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice
4. Basket Hills Bielsko-Biała

fot. Szymon Jaszczurowski / Podbeskidzie Bielsko-Biała

Magazyn Samorządowy W BIELSKU-BIAŁEJ, wydawca: Gmina Bielsko-Biała, adres redakcji: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Stojałowskiego 32
centrala UM tel. 334971497, www.ms.bielsko-biala.pl, e-mail: magazyn@um.bielsko.pl
redaguje zespół: Agata Wolna (redaktor naczelny), Maria Trzeciak (sekretarz redakcji), Emilia Klejmont, Alina Kobiela, Jacek Kachel
i Paweł Sowa       projekt graficzny: Jacek Grabowski, druk: od 8 stycznia do 31 grudnia 2021 – Drukarnia Times,
nakład: 15 tys. egzemplarzy    ISSN 1730-3796
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania tekstów. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca.
Dziękujemy za udostępnienie zdjęć.

ms.bielsko-biala.pl

16

W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/ NR 24/492 3.12.2021

miasto
NA 19. JJ RZĄDZILI TRĘBACZE
– dokończenie ze str. 1
– Cieszmy się wspaniałymi koncertami –
zachęcała producentka festiwalu Anna Stańko, córka zmarłego przed kilkoma laty Tomasza Stańki, wieloletniego dyrektora artystycznego Jazzowej Jesieni. Wspominała, że ojciec
bardzo radował się na każdą wizytę i festiwal
w Bielsku-Białej. Zapowiedziała również, że
wiele odniesień do muzyki T. Stańki znajdzie
w przygotowanych na festiwal projektach.
I już w pierwszym koncercie 19. Jazzowej Jesieni, w którym wystąpił świetnym duński gitarzysta Jakob Bro ze swoim nowym triem
stworzonym z trębaczem Arve Henriksenem
i perkusistą Jorge Rossy’m, usłyszeliśmy utwór
To Stanko, dedykowany polskiemu trębaczowi, w którego zespole gitarzysta grał, z którym
nagrywał i koncertował na całym świecie przez
ponad pięć lat. Efektem współpracy tria jest płyta Uma Elmo, wydana przez sławną monachijską wytwórnie płytową ECM Records patronującą bielskiemu festiwalowi. Na 19. JJ materiał
z tej płyty został po raz pierwszy zaprezentowany w Polsce. Usłyszałyśmy piękną, poetycką
muzykę, która sprawiała wrażenie komunikacji
z kosmosem, z dźwiękami wszechświata.
Anna Stańko zapowiadała, że będzie to
festiwal znakomitych trębaczy i już w tym pierwszym koncercie niezwykłe wrażenie zrobił na
słuchaczach norweski trębacz Arve Henriksen,
wspaniale dominując w utworach z płyty Uma
Elmo. Warto też przypomnieć, że Jakob Bro gościł już wcześniej na scenie BCK z innym swoim
triem podczas 14.JJ w 2016 r.
Podczas 14.JJ grał też niezwykły amerykański pianista Vijay Iyer, występując wraz niezrównanym trębaczem Wadadą Leo Smithem.
Tym razem pianista z Nowego Jorku przyjechał
do nas z własnym triem, który tworzy z Lindą
Oh grającą na kontrabasie i Tyshawnem Soreyem na perkusji. Kontrabasistkę słyszeliśmy już
wcześniej w BCK; i wtedy, i teraz dała się poznać jako artystka niezwykle wszechstronna,
wspaniale radząca sobie z instrumentem górującym nad jej drobną posturą. I ten drugi koncert
18 listopada diametralnie różnił się nastrojem,
dynamiką i mocą wyrazu od pierwszego. Usłyszeliśmy bardzo mocny, rozbiegany, amerykański jazz w wykonaniu trójki wirtuozów, prezentujących program z ECM-owskiej płyty Uneasy.
Starym znajomym bielskiej publiczności
z 13.JJ z 2015 r. jest też Mathias Eick z Norwegii – trębacz grający również na kontrabasie, wibrafonie i fortepianie. Publiczność 19. Jazzowej
Jesieni 19 listopada uraczył swoim premierowym w Polsce albumem ECM-owskim – When
We Leave. Norweskiemu trębaczowi w wykonaniu tego zachwycającego programu towarzyszyli skrzypek Håkon Aase (po prostu świetny!),
pianista Andras Ulvo, gitarzysta basowy Audun
Erliern oraz perkusista Torstein Lofthus.
Mathias Eick wspominał swoje pierwsze
spotkanie z Tomaszem Stańką, kiedy sam był

poczatkującym trębaczem. Podczas koncertu
w Kanadzie miał zagrać introdukcję solo przed
orkiestrą. Wyszedł na scenę, zamknął oczy i zaczął grać. Kiedy je otworzył, ze zdziwieniem zobaczył siedzącego przed nim Tomasza Stańkę.
W drugiej części wieczoru sceną zawładnął utalentowany saksofonista Maciej Obara,
który przez kilka lat występował z Tomaszem
Stańką; jest też – obok niego i tria Marcina Wasilewskiego – trzecim artystą z Polski nagrywającym dla ECM. Specjalnie dla bielskiego festiwalu stworzył projekt Euforila, nawiązujący
do tytułu jednej z kompozycji Tomasza Stańki.
Jak zapowiedział na wstępie, nie będą to cytaty wprost z kompozycji sławnego trębacza, ale
jego duch będzie unosił się nad muzykami grającymi Euforilę. A byli to obok niego: bardzo utalentowany trębacz Tomek Dąbrowski, znakomity pianista Dominik Wania, Grzegorz Tarwid na
instrumentach klawiszowych, Ole Morten Vagan na kontrabasie i Gard Nilssen na perkusji.
Trzeci festiwalowy wieczór 20 listopada
otworzyła kolejna premiera. Dowodziła nią pianistka młodego pokolenia, święcąca sukcesy na
polskiej i światowej scenie jazzowej, bielszczanka Kasia Pietrzko. Zwykle gra w swoim trio, ale
na 19. Jazzową Jesień w Bielsku-Białej przygotowała duży projekt Anxious Beauty z poszerzonym składem instrumentów oraz chórem.
Pianistka spotkała się z Tomaszem Stańką na Jazzowej Jesieni przed trzema laty. Podarowała mu swoją debiutancka płytę Forthright
Stories z 2017 r., a on zaprosił ja do wspólnego
grania w krakowskim klubie Alchemia 14 lutego
2018 r. Teraz Anna Stańko zaproponowała Kasi Pietrzko stworzenie programu w dużym składzie wykonawczym.
– Niesamowita, zaangażowana, pełna
emocji. Widać pasję i perfekcyjne przygotowanie całego zespołu. To niezwykłe, że udało się
jej opanować chór i muzyków w zwiększonym
składzie – dzieliła się wrażeniami na gorąco
jedna ze słuchaczek koncertu.
Drugi koncert 20 listopada wypełnił nujazzowy duet Skalpel stworzony przez Marcina Cichego i Igora Pudłę oraz kwartet trębacza Piotra Damasiewicza, kontrabasisty Damiana Kostki, wibrafonisty Piotra Rakowskiego i perkusisty
Rafała Dutkiewicza. Latem 2019 roku z okazji 77. rocznicy urodzin Tomasza Stańki, Skalpel wspólnie z Piotrem Damasiewiczem po raz
pierwszy zaprezentowali program Music for S.
Te elektroakustyczne impresje inspirowane muzyką Stańki usłyszeliśmy w BCK w ostatni wieczór festiwalu.
Na zakończenie 19. Jazzowej Jesieni
w Bielsku-Białej im. Tomasza Stańko BCK przygotował koncert z nowego cyklu Foyer Jazz.
W foyer BCK zagrał ze swoimi muzykami 24-letni kompozytor, aranżer, pianista i trębacz Dawid
Broszczakowski, który debiutuje autorskim projektem i płytą zatytułowaną 22. Była to muzyka
pełna radości i zaangażowania.
Agata Wolna

Arve Henriksen z tria Jakoba Bro

Mathias Eick, lider kwintetu

Piotr Damasiewicz

Kasia Pietrzko w swoim dużym projekcie z jazzowym zespołem
i chórem
zdjęcia: Lucek Cykarski

