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Na  pewno  zmienił  się  plac  Adama 
Mickiewicza, a właściwie wrócił do swoje-
go  pierwotnego,  historycznego wyglądu. 
Mamy tu ogromne rabaty kwiatowe z prze-
wagą róż i różnorodnych traw, a całość od 
strony północnej  i południowej domykają 
pergole obsadzone wisterią. Schody pro-
wadzące do pomnika wieszcza doczekały 
się remontu, pojawiły się też na nich znane 
z historycznych fotografii potężne donice.

To właśnie na placu Adama Mickie-
wicza 23  listopada odbyło się symbolicz-
ne otwarcie Parku Włókniarzy po rewitali-
zacji. Przecięcie specjalnej, uwitej z blusz-
czu, który później został posadzony w par-
ku, wstęgi przypadło w udziale młodzieży 
z  klasy architektury  krajobrazu  z Zespo-
łu  Szkół  Centrum  Kształcenia  Rolnicze-
go im. Stanisława Szumca w Bielsku-Bia-
łej i przewodniczącej Rady Osiedla Bielsko 
Południe Joannie Kosteckiej-Wal.

  – Nie mnie oceniać efekt  tego,  co 
wokół nas, ale mam nadzieję, że przemia-
nę  tego  parku mieszkańcy  ocenią  pozy-
tywnie. Uważam, że to kolejne, wspaniałe 

18 listopada na modernizowanym placu 
Wojska Polskiego w Bielsku-Białej 
rozpoczęło się sadzenie drzew.

18  listopada  prezydent  Jarosław  Klima-
szewski wraz z zastępcą Przemysławem Kamiń-
skim symbolicznie zasypali ziemią bryłę korze-
niową pierwszego z dwudziestu klonów Freema-
na odmiany Autumn Blaze posadzonego na pla-
cu Wojska Polskiego. 

–  To  symboliczne  wskazanie  kierunku, 
w  którym  zmierza  polityka miasta  –  aby  tam, 
gdzie to tylko możliwe, pojawiało się jak najwię-
cej roślinności – mówił prezydent Jarosław Kli-
maszewski.                              ciąg dalszy na str. ?

NAJPIĘKNIEJSZY PARK W MIEŚCIE
Mamy to! Po zaledwie półrocznej rewitalizacji Park Włókniarzy wraz z placem Adama Mickiewicza jest znów do 
dyspozycji mieszkańców. Warto tam zajrzeć, bo właściwie wszystko się zmieniło na lepsze. Efekt całości zobaczymy 
co prawda dopiero w przyszłym roku, kiedy kilka tysięcy nowo zasadzonych tam roślin obudzi się do życia, ale już 
jest przyjemnie dla oka.

miejsce przyrodniczo przyjazne dla naszych 
mieszkańców. To jest  jeden z kilku parków, 
które ostatnio oddaliśmy do użytku. Po na-
sadzeniach  jest  tu około 600 drzew, w tym 
pomniki przyrody, 35.000 bylin i 6.000 krze-

wów, a wszystko jest tak zaplanowane, aby 
miło spędzać tu czas – mówił podczas otwar-
cia prezydent Bielska-Białej Jarosław Klima-
szewski.

ciąg dalszy na str. 3
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19 listopada odbył się spacer o tematyce historycznej po centrum 
Bielska-Białej. Wycieczkę pt. Dlaczego plac Wolności Wolności się na-
zywa? prowadził dziennikarz i historyk Jacek Kachel. Dzięki uprzejmości 
właścicieli Hotelu pod Orłem całe spotkanie rozpoczęło się w Sali Redu-
towej tego pięknego, zabytkowego obiektu. W tej wspaniałej sali, która 
gościła cesarza Karola Habsburga i marszałka Józefa Piłsudskiego, hi-
storyk wygłosił wykład na temat dziejów placu Wolności w kontekście pol-
skich dążeń narodowowyzwoleńczych. Przypomniał powstanie Czytelni 
Polskiej i rolę kulturotwórczą hotelu pod Czarnym Orłem. Mówiąc o dzia-
łalności Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, zaprezentował ją w szer-
szym kontekście działań wojennych I wojny światowej. Następnie uczest-
nicy przeszli po placu, wspominając bitwę nad Białą, wymarsz ochotników 
do legionów czy apel I Brygady Marszałka Józefa Piłsudzkiego. 

Organizatorem spaceru był Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miej-
skiego w Bielsku-Białej.                                                                                      r 

GDYBY TE MURY  
UMIAŁY MÓWIĆ

Mieszkańcy  Domu  Pomocy  Społecznej  Dom  Nauczyciela  wraz 
z pracownikami tej instytucji 18 listopada świętowali Dzień Seniora i Dzień 
Pracownika Socjalnego. 

Z tej okazji społeczność DPS Dom Nauczyciela odwiedzili zastęp-
ca prezydenta Bielska-Białej Adam Ruśniak oraz radni Rady Miejskiej – 
dwaj wiceprzewodniczący RM Karol Markowski i Piotr Ryszka oraz radni 
Roman Matyja i Szczepan Wojtasik.  Przedstawiciele władz samorządo-
wych wręczyli kwiaty pracownikom, a bardziej zaangażowanym w życie 
społeczności Domu Nauczyciela mieszkańcom – dyplomy i nagrody. Dla 
wszystkich wystąpili zespół wokalny Retro i grupa teatralna Oj tam, oj tam 
z Domu Kultury w Wapienicy.                                                                    JacK 

WSPÓLNE ŚWIĘTOWANIE 

W cieszyńskim Teatrze im. Adama Mickiewicza 11 listopada odbyła 
się uroczystość wręczenia Laurów Ziemi Cieszyńskiej. Powiat cieszyński 
Srebrną Cieszynianką wyróżnił historyka związanego z Bielskiem-Białą – 
dr. Jacka Proszyka.

Bielszczanom Jacka Proszyka nie trzeba specjalnie przedstawiać, 
gdyż ten wybitny historyk od lat działał w Bielsku-Białej, pracując w róż-
nych instytucjach kultury. Jest autorem 9 książek i rozlicznych historycz-
nych artykułów naukowych. Przez 30 lat opracował dokumentację konser-
watorską prawie 10 tys. nagrobków na cmentarzach w południowej Pol-
sce, w tym wykonał inwentaryzację na cmentarzach żydowskich w Cie-
szynie i Skoczowie. Szerokiej publiczności Jacek Proszyk znany jest ze 
wspaniałych oprowadzań i niezapomnianych spotkań w Teatrze Polskim 
w Bielsku-Białej pod wspólnym tytułem Fabryka Sensacji Jacek Proszyk 
i spółka. Obecnie spełnia się w roli prezesa Fundacji Ustronianka, która 
prowadzi prace remontowe w Zespole Zamkowo-Parkowym w Grodźcu 
Śląskim, oraz jest kustoszem w grodzieckim muzeum zamkowym.    JacK 

SREBRNA CIESZYNIANKA  
DLA JACKA PROSZYKA

WRÓCILIŚMY  
DO SAMORZĄDOWEJ 
EKSTRAKLASY

Po  pięciu  latach  wróciliśmy  do 
pierwszej  dziesiątki  miast  najbardziej 
prestiżowego  i wiarygodnego rankingu 
samorządów.  Bielsko-Biała  wspólnie 
z Wrocławiem zajęło 6. miejsce w tego-
rocznym Rankingu Samorządów Rzecz-
pospolitej 2022 w kategorii miast na pra-
wach powiatu. Tym samym potwierdziło, 
że należy do grona najlepiej rozwijają-
cych się miast w Polsce.

Wynik ten jest niezwykle satysfak-
cjonujący, gdyż mimo ubytków w docho-
dach własnych i obniżeniu potencjału in-
westycyjnego stolica Podbeskidzia dużo 
lepiej niż  inne aglomeracje radzi sobie 
w tych trudnych czasach. 

Zwycięzcami  tegorocznej  edycji 
rankingu zostały: w kategorii miast na 
prawach powiatu – Poznań, wśród gmin 
miejskich  i miejsko-wiejskich  –  Stara-
chowice, a wśród gmin wiejskich – Wiel-
ka Wieś. Kryteria oceny  były zbudowa-
ne z około 50 wskaźników. Maksymalna 
liczba  punktów,  jaką można  było  uzy-
skać, wynosiła dla gmin i miast 100 pkt, 
a dla miast na prawach powiatu 102 pkt.

Bielsko-Biała  uzyskało  24,30 
pkt w kat. Finanse i Rozwój, 33,24 pkt 
w  kat. Dbałość o mieszkańców,  25,82 
pkt w kat. Czyste środowisko i 8,33 pkt 
w  kat.  Jakość zarządzania.  W  sumie 
w czterech najważniejszych kategoriach 
łącznie dało to nam 91,69 punktów i szó-
ste miejsce wspólne z Wrocławiem. 

Warto  przypomnieć,  że  Ranking 
Samorządów Rzeczpospolitej  obejmu-
je wszystkie gminy, miasta  i miasta na 
prawach powiatu w Polsce (z wyjątkiem 
Warszawy). Źródłem danych podlegają-
cych ocenie są informacje udostępniane 
przez Główny Urząd Statystyczny, Mini-
sterstwo Finansów oraz informacje po-
dane przez władze lokalne w specjalnej 
ankiecie.

Oceniane były wskaźniki dotyczą-
ce zdolności samorządu do zwiększania 
dochodów własnych i korzystania z ze-
wnętrznych źródeł  finansowania, efek-
tywności zarządzania  finansami, doty-
czące budowy potencjału rozwojowego. 
Sprawdzano obszary działalności samo-
rządów, które mają wpływ na jakość ży-
cia mieszkańców oraz budowę tzw. spo-
łeczeństwa  obywatelskiego.  Porówny-
wano, jakie rozwiązania podejmują sa-
morządy w zakresie gospodarki odpa-
dami, gospodarki wodno-ściekowej, re-
dukcji niskiej emisji.                          JacK 

W foyer Teatru Polskiego można oglądać – także dotykiem – mo-
dele przestrzenne wnętrz i bryły budynku teatru oraz makiety dotykowe 
przedstawiające scenografię do wybranych spektakli TP. Pierwsza wysta-
wa dotykowa powstała z myślą o osobach niewidomych i słabowidzących.

Prezentowane na wystawie obiekty powstały na potrzeby spotkań 
warsztatowych dla osób z dysfunkcjami wzroku organizowanych w ra-
mach projektu Spektakle bez barier. Ich autorami są Anna Uniwersał, Re-
nata Kudzia i Piotr Uniwersał. Dzięki nim piękny, zabytkowy budynek i po-
wstająca w nim żywa, poruszająca sztuka teatralna stają się dostępne 
także osobom pozbawionym zmysłu wzroku.

– Chcemy zwrócić  uwagę wszystkich naszych widzów na  to,  że 
wśród osób niewidzących jest wielu miłośników teatru, którzy są u nas 
stałymi gośćmi; odwiedzają nas i uczestniczą w warsztatach, spotkaniach, 
spektaklach z audiodeskrypcją już od wielu lat – tłumaczą organizatorzy.  r

DOTKNIJ TEATRU

źródło: Teatr Polski w Bielsku-Białej

fot. Małgorzata Koniorczyk
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NAJPIĘKNIEJSZY PARK W MIEŚCIE
dokończenie ze str. 1

Bardzo zmienił się teren parku od strony przyle-
gającej do niego  rzeki Białej. Na wysokości zakładu 
przemysłowego jest taras i schody z siedziskami, któ-
re prowadzą do rzeki. Zejście akurat w tym miejscu nie 
jest  przypadkowe, bowiem  jak popatrzymy w stronę 
miasta, to właśnie stąd będziemy mieli najpiękniejszy 
widok na rzekę i otaczającą ją roślinność.

 – Poprzez te specjalne zabudowy tarasowe nie-
jako udostępniliśmy  rzekę Białą mieszkańcom – za-
uważył prezydent. – Na wiosnę, jak rozwinie się tu ro-
ślinność, będzie pięknie. Myślę, że to jeden z bardziej 
wychuchanych,  kolokwialnie  rzecz  ujmując,  parków 
w Bielsku-Białej.  I  takie miejsca  jak  to – są potrzeb-
ne, zwłaszcza w mieście, które ma tak zurbanizowa-
ne centrum jak nasze. Chciałbym podziękować wszyst-
kim, którzy przyczynili się do powodzenia tej inwestycji 
– podsumował włodarz miasta.

Można  napisać,  że  w  zrewitalizowanym  parku 
każdy znajdzie coś dla siebie. Jest tam np. pierwszy 
w mieście tak naturalny plac zabaw, wysypany drewnia-
nymi zrębkami, z drewnianymi huśtawkami, struktura-
mi wspinaczkowymi, torami przeszkód, czy skaczącymi 
dyskami. Są też szkła powiększające do obserwacji li-
ści i innych elementów przyrody. W tym miejscu pomy-
ślano też o mamach karmiących. Na placu zabaw sta-

nęła bowiem, specjalnie dla nich, zadaszona ławeczka 
służąca do karmienia i przewijania niemowląt.

Poza roślinami, a tych jest naprawdę ogrom – pra-
wie 600 drzew, 6.000 berberysów, forsycji, jaśminow-
ców, śnieguliczek, leszczyn, porzeczek oraz hortensje 
i aż ponad 35.000 bylin – goździków, ostróżek, ostnic, 
przetaczników,  jeżówek, kokoryczy, bodziszków, orli-
ków, miodunek, poziomek, parzydeł i barwinków, są też 
całkiem nowe budki dla ptaków i nietoperzy, schronie-
nia dla jeży oraz schronienia dla płazów.

Kostkę i płyty betonowe na parkowych alejkach – 
a te są poprowadzone jak dotychczas – zastąpiły na-
wierzchnie przepuszczalne. Jest nowe stylowe oświe-
tlenie, ławki, kosze na śmieci, trzy zdroje do poboru wo-
dy, a na wejściach witają nas drewniane bramy.

Warto dodać, że teren parku objęty jest monitorin-
giem, porządku strzeże tam aż sześć nowych kamer.

Rewitalizacja  Parku  Włókniarzy  to  inwestycja 
długo oczekiwana. Częścią dokumentacji był projekt 
ochrony drzew, który określa sposób przeprowadzenia 
prac jak najmniej ingerujący w drzewostan parku. Nad 
inwestycją, oprócz nadzoru z Urzędu Miejskiego, pro-
wadzony był zewnętrzny nadzór dendrologiczny.

  –  Nie  byłoby  tego  miejsca,  gdyby  nie  ważna 
rzecz, która miała miejsce w październiku 2019 roku. 
Wtedy w życie weszło zarządzenie prezydenta mia-
sta dotyczące ochrony drzew na terenie Bielska-Białej. 

I pół roku później prezydent podjął decyzję o zaniecha-
niu realizacji poprzedniego projektu rewitalizacji parku 
– projektu, który był bardzo szkodliwy i dla drzewosta-
nu, i dla tej przestrzeni. Dziękuję za tę trudną decyzję. 
Była trudna, bo wisiało nad nami nawet widmo utraty 
dofinansowania unijnego, jednak interes zielony w mie-
ście był ważniejszy.  I  jak widać, wszystko się udało. 
Osoby pracujące przy tej  inwestycji połączyła miłość 
do tego parku, miłość do swojej pracy. Śmiało mogę 
powiedzieć, że możemy być  jako bielszczanie dumni 
z tego miejsca – mamy pierwszy, prawdziwy – z praw-
dziwego  zdarzenia  –  park  w  tym mieście.  Dziękuję 
wszystkim osobom, które oddały serce tej przestrzeni 
i zaangażowanie – mówił o kulisach inwestycji Ogrod-
nik Miejski Dariusz Gajny.

Rewitalizacja parku została zrealizowana w  ra-
mach projektu Aktywne przestrzenie – rewitalizacja te-
renów miejskich w Bielsku-Białej. Miasto pozyskało na 
ten cel 6.200.000 złotych z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020. 

Park Włókniarzy był ostatnim z listy do wykona-
nia. Wcześniej zmodernizowane zostały parki przy ul. 
Zielonej i pomiędzy ulicami Zdrojową i św. Anny oraz 
park za Ratuszem.

Emilia Klejmont

Młodzież z bielskiego Ogrodnika symbolicznie otwiera park po modernizacji Prezydent Jarosław Klimaszewski i ogrodnik miejski Dariusz Gajny

Parkowe alejki Ekologiczny plac zabaw
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RADA MIEJSKA

Podczas  podsu-
mowania  międzynaro-
dowego  projektu  New 
Education Forum w Par-
lamencie  Europejskim 
w Brukseli od 14 do 16 li-
stopada po raz pierwszy 
nasze miasto reprezen-
towali  przedstawiciele 
Młodzieżowej Rady Mia-
sta Bielska-Białej razem 
z  pełnomocnikiem  pre-
zydenta  ds.  osób  mło-
dych. Wszystko  odbyło 

ZMIANY OSOBOWE W KOMISJI 
Radny Maksymilian Pryga zastąpił radnego Karola Markowskie-

go w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Bielska-Białej.
Podczas 50. sesji Rady Miejskiej 24 listopada, radni podjęli de-

cyzję w  sprawie  zmian w  składzie  stałych  komisji Rady Miejskiej. 
W związku z rezygnacją radnego Karola Markowskiego – przedstawi-
ciela Klubu Radnych Jarosława Klimaszewskiego – ze składu Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji, postanowiono powołać w skład tej komi-
sji Maksymiliana Prygę – przedstawiciela Klubu Radnych Jarosława 
Klimaszewskiego. Tą samą uchwałą odwołano radnego Maksymilia-
na Prygę ze składu Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności, a na 
jego miejsce w KBiS rada powołała radnego Karola Markowskiego. 
Taką roszadę w komisjach wymusiły zapisy prawne, stanowiące, że 
wiceprzewodniczący RM nie może zasiadać w Komisji Skarg, Wnio-
sków i Petycji – a na poprzedniej sesji Karol Markowski został wybrany 
na wiceprzewodniczącego bielskiej Rady Miejskiej.                      JacK 

Na sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej 24 listopa-
da został przyjęty program współpracy miasta z organi-
zacjami pozarządowymi, który określa środki i zadania 
na 2023 rok. Na realizację wspólnych zadań radni po-
stanowili przeznaczyć w uchwale budżetowej na przy-
szły rok środki nie mniejsze niż 5.000.000,00 zł. 

Rada  uzgodniła  również,  że  w  terminie  do  31 
grudnia br. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej w zakładce Organizacje pozarządo-
we zostanie opublikowany harmonogram planowanych 
konkursów na 2023 r.

Podczas  sesji  wyznaczone  zostały  obszary 
współpracy z organizacjami pozarządowymi w sferze 
realizacji priorytetowych zadań publicznych. Są to za-
dania  z  zakresu:  •  pomocy społecznej,  • wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej, • działalności na 
rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz osób w wie-
ku emerytalnym, • działalności na rzecz dzieci  i mło-

dzieży, • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym,  •  ochrony  i  promocji  zdrowia,  •  kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
• wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i wie-
lu innych.

Reagując na sytuację na świecie, której skutki od-
czuwamy u siebie, na listę zadań priorytetowych wpi-
sano  również działalność na  rzecz  integracji  cudzo-
ziemców oraz działalność polegającą na pomocy ofia-
rom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych 
i wojen w kraju i za granicą, w tym działania na rzecz 
uchodźców z Ukrainy.

Z myślą o lokalnej historii radni wnioskowali o wpi-
sanie  do  programu  realizacji  wydarzeń  związanych 
z obchodami 300-lecia nadania Białej praw miejskich 
oraz obchodami 50-lecia wprowadzenia do produkcji 
pierwszego Fiata 126p w Fabryce Samochodów Małoli-
trażowych w Bielsku-Białej.

Program współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi należy do podstawowych dokumentów określają-
cych zakres i zasady współdziałania samorządu z pod-
miotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku 
publicznego. Program szczegółowo wskazuje m.in. ce-
le  i obszary współpracy oraz wyznacza priorytetowe 
zadania publiczne, które mogą być zrealizowane przez 
organizacje pozarządowe przy wsparciu finansowym 
pochodzącym z budżetu Bielska-Białej. Działalność or-
ganizacji stanowi istotny element funkcjonowania spo-
łeczeństwa obywatelskiego, a współpraca pomiędzy 
miastem a sektorem pozarządowym – przy wykorzy-
staniu potencjału mieszkańców – powinna przyczyniać 
się do aktywizowania i wspomagania rozwoju społecz-
ności lokalnej. 

Szczegółowe  informacje  o  programie  zaintere-
sowani znajdą na stronie internetowej Rady Miejskiej 
www.rm.bielsko-biala.pl.                                             JacK 

RADNI PRZYJĘLI PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

MŁODZI W BRUKSELI

się na zaproszenie posła do PE Jana Olbrych-
ta, ze wsparciem posła Tomasza Frankowskie-
go.

Spotkanie w europejskiej stolicy to konty-
nuacja wspólnych rozmów i działań, które zo-
stały zapoczątkowane w październiku podczas 
spotkania New Education Forum w Akademii 
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 
dzięki współpracy Wydziału Edukacji  i  Spor-
tu Urzędu Miejskiego oraz organizacji Center 
for Innovative Education (CIE) z Joanną Boch-
niarz.

Na  forum  Parlamentu  Europejskiego 
bielszczanie  zabrali  głos w  sprawie  dobrych 
praktyk działań dotyczących wpływu zielonych 
i cyfrowych  transformacji kształtujących edu-
kację w szkołach, kształcenia i rozwoju przed-
siębiorstw w UE, dobrych praktyk związanych 
z sektorem zatrudnienia europejskich pracow-
ników  i młodzieży,  innowacyjnych  rozwiązań 
technologicznych wspierających rozwój bizne-
su i nauki oraz dostępności cyfrowej, również 
w systemie nauczania.

Gośćmi i prelegentami, którzy zapoznali 
się z prezentacją bielskiej delegacji, byli m.in. 

członkowie Parlamentu Europejskiego, przed-
stawiciele komisji europejskich, posłowie, eu-
rodeputowani, przedstawiciele zagranicznych 
organizacji  rządowych, naukowcy  i przedsta-
wiciele nauki z Wielkiej Brytanii oraz  Irlandii, 
a także przedstawiciele hiszpańskiego sektora 
prywatnego. Wszystkie rekomendacje są kon-
sultowane i analizowane ze względu na możli-
wość ich wdrożenia podczas obrad komisji.

W  trakcie  konferencji  odbyła  się  także 
prezentacja filmu dotyczącego bielskiej edycji 
NEF pod patronatem prezydenta miasta Biel-
ska-Białej Jarosława Klimaszewskiego.

Efektem wyjazdu  jest  zawiązanie wielu 
wartościowych zagranicznych relacji, które mo-
gą przyczynić się do realizacji nowych projek-
tów, ze szczególnym uwzględnieniem bielskiej 
młodzieży.

W najbliższym czasie odbędą się wyda-
rzenia związane ze współpracą Bielska-Białej 
i organizacji CIE przy wdrażaniu kolejnych eta-
pów projektu NEF na terenie naszego miasta 
dla uczniów i nauczycieli. 

źródło: Pełnomocnik Prezydenta  
ds. Osób Młodych

MIASTO DOŁĄCZA DO EUROPEJSKIEJ 
SIECI WSPÓŁPRACY 

Rada Miejska zdecydowała o przystąpieniu samorządu Bielska-
-Białej do projektu Komisji Europejskiej pn. Tworzenie Europy razem 
z samorządami lokalnymi. Jako przedstawiciela miasta RM desygno-
wała do udziału w jego ramach radnego Rafała Ryplewicza, przewod-
niczącego Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności.

W ramach wspomnianego projektu została utworzona sieć ma-
jąca ułatwić współpracę w zakresie przekazywania informacji o kwe-
stiach dotyczących Unii Europejskiej. Głównym celem projektu  jest 
stworzenie prawdziwej europejskiej sfery publicznej. Działalność ta 
jest realizowana w ścisłej współpracy z Komitetem Regionów Euro-
pejskiej sieci radnych UE szczebla lokalnego i regionalnego. Przeka-
zywanie na szczeblu lokalnym informacji na temat UE jest kluczowe 
w kontekście Konferencji w sprawie przyszłości Europy oraz planu 
odbudowy NextGenerationEU. Inauguracja tej konferencji odbyła się 
w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Radny Rafał Ry-
plewicz jako członek sieci będzie operował głównie w 10 wybranych 
obszarach tematycznych: Kultura, Gospodarka, Edukacja, środowisko, 
klimat i energia, Fundusze UE, Publiczna opieka zdrowotna, Badania 
i innowacje, Bezpieczeństwo i obronność, Transport i Młodzież.         r
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SADZILI KLONY  
NA PLACU WOJSKA POLSKIEGO
– dokończenie ze str. 1

Drzewa  specjalnym  transportem 
przyjechały  do miasta  ze  szkółki  Van 
den  Berk Nurseries w Holandii,  gdzie 
wiosną  zostały  zamówione  przez  wy-
konawcę inwestycji. Od tego czasu pra-
cownicy szkółki dbali o to, aby do Biel-
ska-Białej, po liczącej 1.200 km podróży, 
dotarły dorodne i zdrowe okazy. Drzewa 
zamówionej odmiany dorastają do 12-15 
metrów. Dzięki  temu w przyszłości nie 
będą wymagały dodatkowego przycina-
nia rozrastającej się korony. 

 – Sadzimy  tutaj okazałe drzewa 
z  holenderskiej  hodowli,  dzięki  czemu 
szybciej  uzyskamy  efekt,  na  jaki  cze-
kamy. To są dorodne drzewa, specjal-
nie przez nas zamówione, które nie bę-
dą  dorastać  latami.  Chcemy  ten  plac 
maksymalnie zazielenić, pozostawiając 
oczywiście  jego  charakter  użytkowy. 
Mam nadzieję, że pełne efekty naszych 

starań będzie można zauważyć w przy-
szłym roku – mówił zastępca prezyden-
ta Bielska-Białej Przemysław Kamiński. 

Warto przypomnieć, że płyta prze-
budowanego  placu  została  wcześniej 
odpowiednio przygotowana do przyjęcia 
nowych  drzew. W połowie  roku  zabu-

dowano pod jej nawierzchnią specjalny 
system antykompresyjny, umożliwiający 
swobodny  przepływ wody,  składników 
odżywczych i powietrza w strefie korze-
niowej drzew. 

  – Ma  on wspomóc  przyszły  ich 
rozwój  i  zachowanie  optymalnych wa-

runków wegetacji  na przestrzeni wielu 
kolejnych lat. 20 klonów zostanie nasa-
dzonych w obrębie samego placu. Po-
dobne trzy klony znajdą się w sąsiedz-
twie  Klimczoka  –  informuje  Wojciech 
Waluś,  dyrektor  Miejskiego  Zarządu 
Dróg, który prowadzi inwestycję na pla-
cu.  

Klony to niejedyna zieleń, jaka do-
celowo pojawi się na placu Wojska Pol-
skiego w ramach inwestycji. Inne gatunki 
drzew, które tu zobaczymy, to m.in. dąb 
szypułkowy Fastigiata  (5  szt.)  oraz  ja-
błoń odmiany Van Eseltine (20 szt.). Do-
datkowo w specjalnych donicach zosta-
nie posadzonych bardzo dużo krzewów, 
kwiatów oraz traw ozdobnych. 

Nowe  drzewa  ujrzymy  również 
w ciągu  rozbudowywanej ulicy Cyniar-
skiej. Tu zaplanowano nasadzenie ga-
tunków średniej wielkości – ambrowca 
amerykańskiego  (28  szt.)  oraz  tulipa-
nowca amerykańskiego (4 szt.).

Jacek Kachel

Trwają przygotowania do budowy tzw. ulicy 
Nowopiekarskiej, czyli przyszłej Północnej Śródmiejskiej 
Obwodnicy Bielska-Białej. Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-
-Białej podpisał umowę na opracowanie projektu 
pierwszego z dwóch odcinków przyszłej obwodnicy – 
połączenia ul. Warszawskiej z Krakowską.

Budowa Północnej Śródmiejskiej Obwodnicy Bielska-Białej bę-
dzie największą inwestycją drogową w mieście planowaną do realiza-
cji w najbliższych latach. Połączenie ułatwi transport kołowy w północ-
no-wschodnich dzielnicach miasta i stanie się komponentem przyszłe-
go węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej.

Zmieniające się uwarunkowania, w tym nieprzewidywalna infla-
cja i trudna sytuacja na rynku budowlanym, sprawiły, że miasto pod-
jęło decyzję o przystąpieniu do inwestycji w dwóch etapach. Najpierw 
powstanie więc odcinek pomiędzy ulicami Warszawską i Wyzwolenia, 
czyli odcinek A. W drugiej kolejności rozpocznie się budowa odcinka 
B – od ulicy Wyzwolenia do Krakowskiej. Koncepcja całościowa Pół-
nocnej Śródmiejskiej Obwodnicy Bielska-Białej została opracowana 
na początku bieżącego roku.                                  ciąg dalszy na str. 6

KROK KROK 
W KIERUNKU W KIERUNKU 
NOWEJ NOWEJ 
OBWODNICYOBWODNICY
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16 i 17 listopada w sali sesyjnej 
bielskiego Ratusza odbyły się 
kolejne w tym roku spotkania 
z parami małżeńskimi, które 
przeżyły ze sobą 50 i więcej 
lat. Małżonkowie-jubilaci w ich 
trakcie otrzymali przyznawane 
przez Prezydenta RP Medale za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie, 
gratulacje i kwiaty.

Małżonków-jubilatów powitał pre-
zydent  Bielska-Białej  Jarosław  Klima-
szewski.  Złożył  im  gratulacje  i  życze-
nia  oraz  odznaczył  szacownych  gości 
Medalami za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie. Do życzeń 16 listopada przyłą-
czył się także ksiądz kanonik Krzysztof 
Strzelczyk z parafii Opatrzności Bożej 
w Bielsku-Białej.

50-lecie  małżeństwa  tego  dnia 
świętowali – Jadwiga i Zdzisław Dróżdż, 
Krystyna i Stanisław Falenderowie, Kry-
styna  i  Ryszard  Gąsiewiczowie,  Hali-
na  i Czesław Handzlikowie, Mirosława 
i Zygmunt Jakszowie, Małgorzata i Zdzi-
sław Janiccy, Grażyna i Ryszard Jawor-
scy, Maria i Jan Kaczkowscy, Czesława 
i Józef Kopkowie, Zofia i Zenon Kowal-
scy,  Barbara  i  Józef  Lewiccy,  Urszula 
i Wiesław Łękawowie, Aleksandra i Hen-
ryk Michalakowie, Halina i Bolesław Moj-
scy,  Małgorzata  i  Lucjan  Nowakowie, 
Danuta  i  Roman  Puchałowie,  Helena 
i Józef Paluchowie, Danuta i Jan Pycio-
wie, Dorota  i Ryszard Sojeccy, Teresa 
i Henryk Sosnowscy, Jadwiga i Jan So-
wińscy, Krystyna i Jerzy Tesarczykowie.

Gośćmi spotkania w Ratuszu by-
li  także  obchodzący  jubileusz  60  lat 
wspólnego życia: Maria i Kazimierz Gó-

ralczykowie,  Dorota  i  Jan  Kocotowie, 
Irena i Tadeusz Mrowcowie, Władysła-
wa i Andrzej Szczurkowie, Maria i Stani-
sław Więckowie. Natomiast 65 lat poży-
cia małżeńskiego świętowali Stanisława 
i Henryk Buszowie, Zofia i Jan Podola-
kowie, Weronika  i  Jan Składanikowie, 
Małgorzata i Franciszek Szczepanowie.

W uroczystości 17 listopada wzię-
li udział także ksiądz Andrzej Mojżesz-
ko – proboszcz parafii Opatrzności Bo-
żej oraz przewodnicząca Rady Miejskiej 
Bielska-Białej  Dorota  Piegzik-Izydor-
czyk. 

W Ratuszu  17  listopada  jubileusz 
50-lecia  małżeństwa świętowali: Danu-
ta i Leszek Bartyzelowie, Jadwiga i Wie-
sław Baścikowie, Krystyna  i Stanisław 
Biernatowie, Elżbieta i Wiesław Budnio-
kowie, Józefa i Władysław Czaiccy, Emi-
lia i Piotr Dobrzanieccy, Maria i Zdzisław 

Dudkowie, Daniela  i Zdzisław Dyłowie, 
Krystyna i Jerzy Jeżewscy, Janina i Jó-
zef  Kościelni,  Irena  i  Leszek  Kotowie, 
Grażyna  i  Marian  Kuderowie,  Danuta 
i Janusz Laszczakowie, Helena i Tade-
usz  Łabowie, Maria  i  Kazimierz Miro-
chowie, Irena i Zbigniew Miszczykowie, 
Aleksandra i Jan Pałysowie, Irena i Jan 
Sopalakowie, Danuta  i Stefan Soszko-
wie, Małgorzata i Leszek Stebniccy, Da-
nuta i Aleksander Urbańcowie.

Sześćdziesiątą  rocznicę  wspól-
nego życia obchodzili Aleksandra i Jó-
zef Pasierbkowie, Barbara i Władysław 
Barcikowie, Józefa i Stanisław Guberna-
towie, Magdalena i Józef Niklowie, Ewa 
i Henryk Pisukowie, Maria  i  Józef Ze-
mczakowie. Natomiast Teodozja i Józef 
Adamusowie oraz Eugenia i Antoni Czu-
lakowie przeżyli ze sobą już 65 lat. 

JacK 

MAŁŻONKOWIE-JUBILACI Z WIZYTĄ W RATUSZU
Jubilaci z 16 listopada

Jubilaci z 17 listopada
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 Urząd Stanu Cywilnego 
w Bielsku-Białej przypomina, 
że pary zamieszkałe na 
terenie Bielska-Białej, 
których 50. rocznica 
ślubu przypada w ciągu 
najbliższego półrocza, mogą 
zgłaszać ten fakt do USC. 
Jubileusz należy zgłosić 
osobiście.

 Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod nr 
33 4701213, 33 4701211. 
Zgłoszenie jubileuszu 
umożliwi wszczęcie 
procedury zmierzającej 
do nadania Medalu za 
Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie. 

CORAZ WIĘCEJ BIELSZCZAN-STULATKÓW
STEFANIA KUKOTKO 

Stefania Kukotko świętuje 100. urodziny. 
Z okazji tak pięknego jubileuszu szacowną se-
niorkę odwiedziła delegacja Biura Rady Miej-
skiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej z gra-
tulacjami, życzeniami i kwiatami. 

Jubilatka urodziła się 16 listopada 1922 r. 
w Białej, w rodzinie rzemieślniczej. Ukończy-
ła szkołę średnią, była wójtem klasy. W Białej 
mieszkała do  1939  roku,  a  następnie  zosta-
ła wywieziona na przymusowe roboty do Nie-
miec, skąd uciekła do rodziny do Zakopanego. 
Ojciec Stefanii zginął w KL Auschwitz. Rodzi-
na pani Stefanii przez pewien czas ukrywała 
Żydówkę.

Po  wojnie  jubilatka  pracowała  w  spół-
dzielni rzemieślniczej, przez pewien czas była 
członkiem zarządu. Wychowała czworo dzie-
ci i doczekała się siedmiorga wnucząt, i dzie-
więcioro prawnuków. Przez całe życie praco-
wała społecznie, m.in. charytatywnie przy Pa-
rafii Opatrzności Bożej w Białej. W latach 90. 
w księdze tej parafii wpisała, że w jej domu nie 
podaje się alkoholu.

Pani  Stefania  nie miała  łatwego  życia. 
Doświadczyła okrucieństwa  II wojny  świato-
wej. Bardzo żywo  i  ze szczegółami opowia-
da o  tych wydarzeniach,  które mocno wryły 
się w jej pamięć. Wciąż podkreśla i ceni to, że 
mieszka w wolnej Polsce.                           JacK

STANISŁAW TOKARCZYK 
Grono stulatków w Bielsku-Białej powiększyło się 

o kolejnego pana. Stanisław Tokarczyk dołączył do tego 
elitarnego klubu. Z okazji 100-lecia urodzin jubilata od-
wiedzili przedstawiciele samorządu Bielska-Białej z gra-
tulacjami i życzeniami. 

Stanisław Tokarczyk urodził się 9 listopada 1922 r. 
we wsi Młyńczyska w województwie małopolskim. Po-
nieważ w gospodarstwie potrzebna była każda para rąk 
do pracy, zakończył naukę w szkole po 4 klasie szko-
ły podstawowej. Podczas  II wojny światowej w wieku 
17 lat został wywieziony na przymusowe roboty do Au-
strii, gdzie przebywał 5 lat, do końca wojny. Poznał tam 
swoją przyszłą żonę, z którą powrócił do Polski i osiedli 
w Nowym Targu. 

Pan  Stanisław  kochał  pracę.  Pracował  na  ro-
li, w tartaku, gdzie otrzymał odznaki dla zasłużonego 
drzewiarza, w sektorze budowlanym, zajmował się sto-
larstwem. Nigdy nie narzekał na zmęczenie.

Do Bielska-Białej przyjechał po śmierci żony. Cie-
szy się rodziną, wnukami i prawnukami. Lubi patrzeć na 

Zdjęcie legitymacyjne 
pani Stefanii

Stanisław Tokarczyk  
i dyrektor Biura Rady Miejskiej Danuta Brejdak

Beskidy i wspominać historie ze swego życia. Żału-
je, że ubywa mu sił, ale nie poddaje się i korzysta-
jąc z ciepłej  jesiennej aury, codziennie grabi liście 
w ogrodzie.                                                           JacK 

EKODORADCA  
W URZĘDZIE MIEJSKIM

Od 1 grudnia br. w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Bia-
łej rozpocznie urzędowanie ekodoradca, który będzie pod-
powiadał mieszkańcom, jakie powinni wybrać rozwiązania, 
aby podnieść efektywność energetyczną swoich domów.  

Urząd Miejski w Bielsku-Białej przystąpił do programu 
Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Pro-
gramu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. Pro-
jekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską w ra-
mach Programu LIFE na rzecz środowiska i klimatu oraz 
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej. Jednym z jego elementów jest pojawienie się od 
1 grudnia stanowiska ekodoradcy. 

Czym się zajmuje ekodoradca?
 – Udziela informacji o dostępnych formach wsparcia 

oraz dotacjach na wymianę źródła ciepła, poprawę efektyw-
ności energetycznej i odnawialne źródła energii.

 – Doradza, jak podnieść efektywność energetyczną 
budynku i zaoszczędzić na ogrzewaniu lub prądzie.

 – Pomaga w doborze optymalnego ekologicznego 
źródła ciepła.

 – Edukuje mieszkańców w zakresie poprawy jakości 
powietrza.

Pomoc  skierowana  jest  tylko  do  osób  fizycznych – 
mieszkańców Bielska-Białej.

Punkt konsultacyjny ekodoradcy mieści się w budynku 
Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 6, w pokoju nr 7 na 
parterze, telefon: 33 4971880, e-mail: ekodoradca@um.biel-
sko-biala.pl.

Konsultacje stacjonarne:
poniedziałek – godz. 8.00-13.00
czwartek – godz. 12.00-17.00.
Konsultacje telefoniczne:
wtorek – godz. 8.00-13.00
piątek – godz. 8.00-12.00.
Wizyty stacjonarne w punkcie należy umawiać w go-

dzinach konsultacji telefonicznych.                      oprac. JacK 



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 24/518  2.12.20228
MIASTO
ms.bielsko-biala.pl

W  e-sklepie  MZK  możliwy  jest  zakup  biletów 
okresowych: 7-dniowych, 30-dniowych i miesięcznych. 
W przypadku biletów 30-dniowych pasażer ma możli-
wość indywidualnego wybrania okresu ważności takie-
go biletu w kalendarzu.

 – Wsłuchując się w głosy mieszkańców – na-
szych pasażerów –  i analizując  trudne uwarunkowa-
nia rynkowe ostatnich dwóch lat, wspólnie z miastem 
doszliśmy do wniosku, że tą inicjatywą znacząco wpły-
niemy na zapewnienie pasażerom swobodnego, nieza-
wodnego i komfortowego dostępu do zakupu biletów – 
podkreśla prezes MZK Hubert Maślanka.

Zakupu biletu można dokonać z dowolnego urzą-
dzenia z dostępem do internetu, 24 godziny na dobę, 7 
dni w tygodniu. System jest w pełni bezpieczny i certy-
fikowany, a także – jakby nie było – ekologiczny. Bilety 
dostępne w e-sklepie są bowiem co do zasady elektro-

KROK W KIERUNKU OBWODNICY
– dokończenie ze str. 5

Kolejnym  etapem,  umożliwiają-
cym wystąpienie o dofinansowanie, jest 
opracowanie pełnej dokumentacji pro-
jektowej. MZD podpisał właśnie umowę 
na jej sporządzenie z wyłonioną w prze-
targu firmą Mosty Katowice sp. z o.o.

Ma powstać dokumentacja budo-
wy dwujezdniowej drogi o długości 1,9 
km wraz z chodnikiem i pasem zieleni 
po jednej stronie oraz ścieżką rowerową 
i zielenią po drugiej na odcinku A, czy-
li pomiędzy ulicami Warszawską i Wy-
zwolenia.

Po otrzymaniu dokumentacji mia-
sto zamierza złożyć wniosek o dofinan-
sowanie  budowy  pierwszego  odcinka 
obwodnicy w ramach przyjętego przez 
Komisję Europejską programu FEnIKS 
2021-2027,  który  dopuszcza  realiza-
cję  inwestycji  drogowych  realizowa-
nych przez miasta na prawach powiatu, 
a wskazanych w kontraktach programo-
wych dla poszczególnych województw.

Odcinek A – od ul. Warszawskiej 
do ul. Wyzwolenia – ma długość ok. 1,9 
km. Rozpocznie  się  od  skrzyżowania 
z ul. Czechowicką przechodząc przez 
tereny  należące  do  PKP,  dalej  przez 
zurbanizowany  rejon  ulic:  Trakcyjnej, 
Michała Grażyńskiego i Komorowickiej. 
Na sporym odcinku wykorzysta  także 
korytarz istniejącej ul. Piekarskiej aż do 
ul. Wyzwolenia. W ramach pierwszego 

etapu  tylko w ciągu głównym ulicy po-
wstaną aż 4 nowe ronda. Założenia kon-
cepcyjne przewidują budowę półotwar-
tego tunelu, nad którego konstrukcją po-
biegną  dotychczasowe  linie  kolejowe. 
W rejonie obecnego skrzyżowania ulic 
Komorowickiej  z  Piekarską  powstanie 

zupełnie nowy, bezkolizyjny układ komu-
nikacyjny. W tym rozwiązaniu ul. Komo-
rowicka przebiegnie pod  linią kolejową 
i projektowaną obwodnicą. Planowana 
infrastruktura drogowa obejmuje  także 
budowę zjazdów i połączeń z istniejący-
mi w sąsiedztwie firmami i instytucjami.

Starania  o  pozyskanie  funduszy 
zewnętrznych  są  konieczne,  bowiem 
przewidywany koszt samej budowy dro-
gi głównej na odcinku od ul. Warszaw-
skiej do ul. Wyzwolenia to ok. 300 mln zł. 
Kwota ta była szacowana w lutym tego 
roku.                                       oprac. JacK

RUSZYŁ E-SKLEP MZK
Nowy kanał dystrybucji biletów okresowych komunikacji miejskiej 
uruchomił Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej.  
Mowa o e-sklepie dostępnym pod adresem bilety.mzk.bielsko.pl. 
E-sklep to odpowiedź bielskiej komunikacji miejskiej na potrzeby 
pasażerów.

niczne i mogą być zapisane w telefonie w formie kodu 
QR lub przypisane do karty płatniczej pasażera w for-
mie tokenu.

Aby kupić bilet w e-sklepie, należy założyć kon-
to w systemie, a następnie dokonać opłaty wskazane-
go biletu kartą płatniczą, szybkimi płatnościami on-line 
lub BLIKiem.

Po prawidłowo przeprowadzonej transakcji pasa-
żer otrzyma na podany przez siebie e-mail potwierdze-
nie zakupu biletu w formie pliku PDF z kodem QR.

Nowy kanał dystrybucji biletów jest jednym z ele-
mentów  innowacyjnego projektu bielskiego MZK pn. 
Dostawa i wdrożenie systemu poboru opłat (SPO) za 
przejazdy wraz z dostawą i montażem kasowników mo-

bilnych do obsługi transakcji przy użyciu zbliżeniowych 
płatności mobilnych za pomocą karty EMV realizowa-
nego przez firmę Mera Systemy Sp. z o.o. od lipca br.

E-sklep MZK to pierwszy z nowoczesnych pro-
duktów projektu poszerzającego ofertę przewoźnika 
i poprawiającego jakość oferowanych usług, który zo-
stał oddany do użytku pasażerów bielskiej komunikacji 
miejskiej. Kolejny etap inwestycji zakończy się w pierw-
szym kwartale przyszłego roku, kiedy to na pokładzie 
autobusów MZK będzie można zakupić bilety elektro-
niczne w kasownikach mobilnych.

źródło: Miejski Zakład Komunikacyjny
 w Bielsku-Białej Sp. z o.o.

oprac. ek
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Polska gospodarka dobrze poradziła sobie w czasie pierwszych fal pandemii w 2020 r., 
a w 2021 r. jako jedna z pierwszych gospodarek UE powróciła do poziomu PKB sprzed 
pandemii. Realny PKB zwiększył się w 2021 r. o 5,9%. Była to najszybsza roczna dyna-
mika wzrostu od 2007 r. Wyniki gospodarki w ubiegłym roku okazały się lepsze od ocze-
kiwań, mimo III i IV fali pandemii i utrzymywania restrykcji administracyjnych przez część 
roku. Wybuch wojny w Ukrainie 24 lutego br. całkowicie zmienił jednak perspektywy go-
spodarki w bieżącym i kolejnym roku. Wzrost niepewności, zaburzenia w handlu i na ryn-
kach finansowych oraz globalny wzrost cen spowodował, że prognozowane tempo wzro-
stu w roku bieżącym i kolejnym będzie niższe – w 2022 r. realny PKB wzrośnie o 3,8%, 
a w kolejnym roku o 3,2%. 
W uzasadnieniu do ustawy budżetowej przyjęto następujące wytyczne dotyczące podsta-
wowych wskaźników makroekonomicznych: wzrost PKB w ujęciu realnym o 1,7%, śred-
nioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych podniesie się do poziomu 9,8% 
(przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energe-
tycznym), spadek przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,5% oraz wzrost 
przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej o 10,1%, stopa bezrobocia 
na koniec 2023 r. na poziomie 5,4%. Jednakże należy zwrócić uwagę, że Komisja Euro-
pejska w dniu 11 listopada 2022 roku ogłosiła najnowszą prognozę dla 27 krajów Unii Eu-
ropejskiej z której wynika, że szacowany wzrost gospodarczy w Polsce na przyszły rok 
wyniesie 0,7%. 
Projekt ustawy budżetowej na 2023 rok przygotowany został z uwzględnieniem aktualnej 
sytuacji makroekonomicznej. Polityka gospodarcza w 2023 roku będzie nakierowana na 
łagodzenie gospodarczych skutków rosyjskiej agresji na Ukrainę. Działania rządu mają-
ce na celu łagodzenie skutków inflacji, w tym zmiany w systemie podatkowym i wsparcie 
dla uchodźców z Ukrainy będą znaczącym obciążeniem dla samorządów. Działania w ra-
mach programu Polski Ład, które zgodnie z zapowiedziami rządu mają przyczynić się do 
znacznej poprawy sytuacji gospodarczej w kraju, dla samorządów wiążą się z realnym 
pogorszeniem kondycji finansowej na niespotykaną dotąd skalę i zmniejszeniem ich sa-
modzielności finansowej.  
Zapoczątkowane końcem 2019 r. 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 Fi-
nansów planowana kwota z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 
fizycznych na 2023 rok dla naszego miasta jest o 57,9 mln zł niższa niż tegoroczny plan 
uwzględniający tzw. dodatkowy PIT. Dla porównania, planowana kwota na 2023 rok jest 
niższa o 62,0 mln zł od kwoty uzyskanej w 2021 roku. Dla złagodzenia skutków utraty do-
chodów JST, rząd zaproponował, aby jeszcze w 2021 roku przekazać samorządom do-
datkowe dochody, jako uzupełnienie subwencji ogólnej. Z tego tytułu do JST trafiło w su-
mie 8 mld zł. Z tego nasze miasto otrzymało kwotę w wysokości 41,5 mln zł. W 2022 roku 
rząd w ramach rekompensaty przekazał JST tzw. dodatkowy PIT w wysokości 13,7 mld 
zł, z tego miasto Bielsko-Biała otrzymało kwotę w wysokości 42,1 mln zł. Wprowadzona 
w październiku 2021 roku, nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu teryto-
rialnego, nowa część subwencji ogólnej tzw. subwencja rozwojowa, w 2023 roku nie trafi 
do budżetów JST. W konsekwencji tych działań wysokość subwencji rozwojowej, która nie 
wpłynie do budżetu miasta wynosi 35 mln zł.  
Trudno jednak przewidzieć czy przyszłe prognozy ekonomiczne osiągną zakładany po-
ziom. Wymienione wskaźniki makroekonomiczne obarczone są bowiem dużym stopniem 
ryzyka i mogą podlegać zmianom zwłaszcza, że budżet tworzony jest w warunkach dużej 
niepewności co do sytuacji  finansowo-gospodarczej kraju i miasta spowodowanej wojną 
w Ukrainie, bardzo wysoką inflacją oraz stopami procentowymi, a także konsekwencjami 
wprowadzenia programu Polski Ład. Zmiany w systemie podatkowym wdrażane od 2019 
roku oraz te przyjęte w ramach programu Polski Ład, spowodowały realne pogorszenie 
kondycji finansowej samorządów. Na skutek dotychczasowych zmian podatkowych, sza-
cowane ubytki w podatku PIT wynoszą prawie 120 mln zł rocznie. 
W trakcie konstruowania budżetu naszego miasta konieczne jest zatem kierowanie się 
zasadą ostrożności, pozwalającej ograniczyć potencjalne niekorzystne uwarunkowania 
dla finansów miasta. Racjonalne planowanie budżetu na rok przyszły i lata następne, ko-
nieczne jest również z uwagi na silne powiązanie części dochodów podatkowych z sytu-
acją gospodarczą w kraju.  
Ponadto, w procesie planowania budżetowego, należy wziąć pod uwagę, iż niejednokrot-
nie samorządom przekazywane są dodatkowe zadania, bez zapewnienia środków na ich 
realizację, co skutkuje wzrostem wydatków w kolejnych latach oraz istniejące ogranicze-
nia formalno-prawne, w tym przede wszystkim konieczność zachowania na właściwym 

poziomie indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Bardzo istotne jest  również monitoro-
wanie poziomu wydatków bieżących, tak aby nie były one wyższe niż dochody bieżące. 
Głównym celem opracowania projektu budżetu na 2023 rok jest ustalenie dodatniej nad-
wyżki operacyjnej. 
Przy planowaniu budżetowym należy też uwzględnić zobowiązania wynikające z zacią-
gniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. 
Opracowując budżet miasta na 2023 rok, obok uwarunkowań zewnętrznych, uwzględnio-
no następujące dane: 
▪ informacje przekazane przez ministra finansów: 
— o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyję-
tych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok, 
— planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku do-
chodowego od osób fizycznych, 
— planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku do-
chodowego od osób prawnych, 
— planowanej na 2023 rok wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa, 
▪ inne dochody, oszacowane w oparciu o materiały własne i plan po zmianach w bieżą-
cym roku, 
▪ decyzje wojewody śląskiego o dotacjach celowych z budżetu państwa, 
▪ środki z budżetu Unii Europejskiej z okresu programowania na lata 2014-2020 w zakre-
sie zadań inwestycyjnych, oświatowych i pomocy społecznej. 
Należy też zaznaczyć, że zgodnie z pismem ministra finansów w 2023 roku miasto Biel-
sko-Biała jako miasto na prawach powiatu będzie zobowiązane do dokonania wpłaty do 
budżetu państwa kwoty w wysokości 10,8 mln zł (tzw. janosikowe). Wpłata ta jest nalicza-
na zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na podsta-
wie którego powiaty, których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca 
jest wyższy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów, doko-
nują wpłat do budżetu państwa. 
Dla przypomnienia, Bielsko-Biała po raz pierwszy zobowiązane było do dokonania wpłaty 
do budżetu państwa w 2005 r. Wtedy wpłata ta stanowiła kwotę 3,8 mln zł, w 2022 r. 11,6 
mln zł.   Biorąc pod uwagę powyższe informacje, projekt budżetu miasta Bielska-Białej na 
2023 rok został przygotowany z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu wydatków bie-
żących w stosunku do dochodów bieżących i spełnia ustawowy wymóg zachowania indy-
widualnego wskaźnika zadłużenia dla naszego miasta.  Planowane dochody ogółem na 
2023 rok stanowią łącznie kwotę 1.373.500.000,00 zł i są niższe o 4,34% w stosunku do 
planu dochodów po zmianach w 2022 roku. Na spadek dochodów w roku przyszłym mają 
wpływ przede wszystkim mniejsze wpływy z podatku dochodowego PIT o 5,22%, mniej-
sze wpływy z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 49,84%, w tym: mniej-
szy wpływ środków na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej o 36,9%.
DOCHODY BUDŻETOWE: 
W ramach ogólnej kwoty dochodów w wysokości 1.373.500.000,00 zł, dochody bieżą-
ce wynoszą 1.289.150.000,00 zł, tj. 93,86% dochodów miasta ogółem, dochody mająt-
kowe wynoszą 84.350.000,00 zł, tj. 6,14% dochodów ogółem. Dochody własne wynoszą 
837.109.958,16 zł, natomiast dochody zewnętrzne wynoszą 536.390.041,84 zł. 

Udział w budżecie poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco: 
      % udział  
Nazwa    Kwota dochodów   w dochodach 
      ogółem 
Dochody ogółem       1.373.500 tys. zł    
Dochody bieżące    1.289.150 tys. zł  93,86% 
• dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku  dochodowego od osób fizycznych  
        286.544 tys. zł   20,86% 

ciąg dalszy na następnych stronach
• dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   
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        54.771 tys. zł   3,99% 
• subwencje ogólne       389.645 tys. zł   28,37% 
• dotacje i środki na cele bieżące:     123.261 tys. zł   8,97%  w tym: 
– dotacje na zadania z pomocy społecznej   60.665 tys. zł   4,42% 
– środki z budżetu Unii Europejskiej    3.546 tys. zł   0,26% 
• pozostałe dochody bieżące:     434.930 tys. zł   31,67%  w tym: 
– podatek od nieruchomości     201.000 tys. zł   14,63% 
Dochody majątkowe:    84.350 tys. zł  6,14% 
– dochody ze sprzedaży majątku     15.550 tys. zł   1,13% 
– pozostałe dochody majątkowe     300 tys. zł     0,02% 
– dotacje oraz środki na inwestycje     68.500 tys. zł   4,99% 
w tym: 
– środki z budżetu Unii Europejskiej    44.419 tys. zł   3,23% 
 
Dochody z poszczególnych grup skalkulowano w następujący sposób: 
1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycz-
nych – są jednym z głównych źródeł dochodów miasta, a ich udział w budżecie na przy-
szły rok wynosi 20,86% dochodów ogółem. Do projektu budżetu miasta przyjęto kwoty 
podane w informacji przekazanej przez ministra finansów. Miasto nie ma wpływu na wy-
sokość tych dochodów. Są one bowiem uzależnione od sytuacji gospodarczej, poziomu 
bezrobocia, wysokości wynagrodzeń, a także od ustawowych progów podatkowych i ulg. 
Kwota ta stanowi 83,19% planu w bieżącym roku. Należy zauważyć, że w IV kwartale br. 
plan został podwyższony o 42,1 mln zł, tj. o kwotę tzw. dodatkowego PIT. Planowana na 
2023 rok kwota jest o 57,9 mln zł niższa niż planowana do uzyskania w roku bieżącym 
oraz niższa o 62,0 mln zł jaką miasto uzyskało w 2021 roku.  
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób praw-
nych – stanowią 3,99% planowanych dochodów ogółem. Do projektu budżetu miasta 
przyjęto kwoty podane w informacji przekazanej przez ministra finansów. Według wyli-
czeń wpływy z tego tytułu będą wyższe o 12,1 mln zł, tj. o 28,32% niż planowane przez 
miasto do uzyskania w roku bieżącym.  
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa wprowadzono do projektu na podstawie infor-
macji ministra finansów. Przekazane informacje w zakresie subwencji są wstępnymi kwo-
tami, natomiast o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 
2023 rok miasto zostanie powiadomione w I kwartale 2023 r., po ogłoszeniu ustawy bu-
dżetowej na 2023 rok.  
W przypadku części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, jest ona wyższa o 18,43% 
w stosunku do kwoty tegorocznej. Natomiast część oświatowa subwencji ogólnej dla po-
wiatu została zaplanowana na poziomie 119,8% w stosunku do kwoty z roku bieżącego. 
Warto nadmienić, że planowana część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin w 2022 roku 
była wyższa o 2,43% w porównaniu do 2021 roku. Natomiast planowana część oświato-
wa subwencji ogólnej dla powiatu była wyższa o 5,08% w porównaniu do 2021 roku. Z in-
formacji przekazanej przez ministra wynika, że część oświatowa subwencji ogólnej dla 
gminy i powiatu uwzględnia skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym 
m.in.: zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli, planowa-
ny wzrost zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych, wzrost średnich wynagro-
dzeń nauczycieli, wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego. 
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 dodat-
kowych źródeł finansowania tych zadań. 
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy została ustalona na poziomie 166,38% 
części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy z tego roku, natomiast część równowa-
żąca subwencji ogólnej dla powiatu została ustalona na poziomie 88,04% części równo-
ważącej subwencji ogólnej dla powiatu z  roku bieżącego. Dla porównania w 2022 r. część 
równoważąca subwencji ogólnej dla gminy została ustalona na poziomie 153,63% części 
równoważącej subwencji ogólnej dla gminy z 2021 r., natomiast część równoważąca sub-
wencji ogólnej dla powiatu została ustalona na poziomie 99,25% części równoważącej 
subwencji ogólnej dla powiatu z 2021 roku. 
4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – dochody z tego tytułu stanowią 
8,97% dochodów miasta. Warto nadmienić, że w tegorocznym budżecie środki te sta-
nowią 17,12% planowanych dochodów miasta. Planowana wysokość dochodów z dotacji 
i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2023 rok wynosi jedynie 50,16% tegorocz-
nego planu z tego tytułu. Dotacje celowe z budżetu państwa zostały przyjęte w wielko-
ściach 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 dotyczącą wysokości środków na 2023 rok z ty-
tułu zawartych porozumień: między jednostkami samorządu terytorialnego, z podmiota-

mi innymi niż jednostki samorządu terytorialnego oraz z organizacjami rządowymi (Mini-
strem 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 zaplanowa-
no na podstawie zawartych porozumień dotyczących, m.in. finansowania Powiatowego 
Urzędu Pracy w Bielsku-Białej, Książnicy Beskidzkiej, Podbeskidzkiego Ośrodka Inter-
wencji Kryzysowej w Bielsku-Białej, opieki nad bezdomnymi zwierzętami, usług komuni-
kacji miejskiej na rzecz sąsiednich gmin oraz nowe porozumienie dotyczące gospodarki 
odpadami komunalnymi. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek 
samorządu terytorialnego – zaplanowano dotacje z gmin ościennych dla Ośrodka Prze-
ciwdziałania Problemom Alkoholowym. 
Na 2023 rok zaplanowano środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na finanso-
wanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powia-
towego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej. Kwota planu została wstępnie ustalona na podsta-
wie kalkulacji sporządzonej przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej. Plan w tym 
zakresie zostanie uaktualniony po otrzymaniu z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecz-
nej oficjalnej informacji o wysokości przyznanych Miastu środków na ten cel. Uwzględnio-
no w tej grupie również dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich (3,5 mln zł). Zaplanowana kwota stanowi 63,1% planu tegorocz-
nego. Wśród projektów miękkich, realizowane będą głównie projekty w zakresie zadań 
oświatowych, m.in. wsparcie dla uczniów z Ukrainy, w zakresie ochrony powietrza atmos-
ferycznego oraz polityki społecznej.  
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 eta-
pie kształtowania budżetu. Stanowią one 31,67% dochodów miasta ogółem. Wpływy z po-
datków i opłat oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2022 roku, uwzględnia-
jąc zmiany w stosownych przepisach prawnych. Planując wielkość wpływów z podatku od 
nieruchomości założono, że stawki podatku na 2023 rok ulegną podwyższeniu, zgodnie 
z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie górnych gra-
nic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023. Wzrostowi ulega również 
stawka podatku od środków transportowych. Podniesienie wysokości stawki z tego podat-
ku związane jest ze zmianą stawek jaką ogłosił Minister Finansów obwieszczeniem z dnia 
12 października 2022 roku w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transpor-
towych obowiązujących w 2023 roku. 
6. Dochody ze sprzedaży majątku – dochody ze sprzedaży mienia gminnego oraz ma-
jątku miasta na prawach powiatu oraz wpływy ze sprzedaży różnych składników mająt-
kowych, m. in. sprzedaż drewna z Lasu Komunalnego oraz pozyskiwanie drewna opało-
wego pochodzącego z wycinki drzew rosnących na terenie Gminy  Bielsko-Biała, a także 
sprzedaż drobnych składników majątkowych.  
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 pochodzą-
ce z budżetu Unii Europejskiej – w ramach tej grupy środków zaplanowano m.in. środki 
pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program  Inwestycji Strategicznych na  zadanie pn. Modernizacja pływalni Panorama 
w Bielsku-Białej (12,5 mln zł), środki pozyskane z Krajowego Zasobu Nieruchomości na 
zadanie Budownictwo komunalne II etap (5,5 mln zł) oraz środki pochodzące z Funduszu 
Dopłat (3,0 mln zł) na  dwa zadania: 
Przebudowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej 20, 20a, 20b /Listopadowej 47,49 polegają-
ca na zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych po siedzibie Straży Pożarnej na 
lokale mieszkalne, i Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego poło-
żonego przy ul. Komorowickiej 224 w Bielsku-Białej. Natomiast środki pochodzące z bu-
dżetu Unii Europejskiej ujęto w projekcie budżetu na podstawie zawartych umów. W ro-
ku przyszłym zaplanowano m.in. kontynuację projektów inwestycyjnych, tj.: Rewitalizacja 
miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej 
w mieście Bielsko-Biała – Etap I (8,0 mln zł), Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeż-
nych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała – Etap 
II (4,4 mln zł), Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap II 
(3,5 mln zł) oraz Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap 
I (3,0 mln zł). W projekcie budżetu miasta uwzględniono również środki na refundacje wy-
datków poniesionych w latach poprzednich m.in. na zadania: Nowoczesna baza Beskidz-
kiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej (16,6 
mln zł),  Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych – II etap oraz siedziby Cen-
trum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej (3,4 mln zł) i Aktywne przestrzenie – rewitalizacja 
terenów miejskich w Bielsku-Białej – Etap II i III (2,1 mln zł). 
9. Przychody budżetu – w projekcie do uchwały budżetowej na 2023 rok zaplanowano 
przychody w wysokości 166.306.893,34 zł, tj.:  
▪ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie-
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rozdysponowane w 2022 roku w wysokości 32.896.240,65 zł,  
▪ spłata pożyczki udzielonej przez Miasto w 2020 roku Beskidzkiemu Centrum Onkologii 
– Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej w wysokości 1.800.000,00 zł, 
▪ pożyczka rewitalizacyjna z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 6.610.652,69 
zł, której wysokość zostanie ostatecznie uchwalona na grudniowej sesji Rady Miejskiej, 
tym samym uchwała nr XX/458/2020 z 23 czerwca 2020 r. z późniejszymi zmianami, zo-
stanie dostosowana do wielkości zaplanowanej w projekcie budżetu na 2023 rok, 
▪ kredyty w wysokości 125.000.000,00 zł, z czego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
100.000.000,00 zł oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku w wy-
sokości 25.000.000,00 zł. 
Przygotowanie projektu budżetu miasta jest procesem skomplikowanym i w bieżącym ro-
ku wyjątkowo trudnym, głównie z uwagi na zmiany podatkowe zaproponowane w ramach 
programu Polski Ład oraz  ze względu na rosnące potrzeby bieżące i inwestycyjne mia-
sta, które nie znajdują pełnego pokrycia w gromadzonych dochodach. Dodatkowym ogra-
niczeniem 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 bieżą-
cymi i wydatkami bieżącymi, będącej determinantem m.in. możliwych do zrealizowania 
celów inwestycyjnych. Ponadto, aby skorzystać z jak największej absorpcji środków unij-
nych przy realizacji inwestycji, miasto musi zapewnić na nie wkład ze środków własnych. 
Polityka finansowa w 2023 roku będzie zatem ukierunkowana i nastawiona na zapewnie-
nie odpowiednich zasobów finansowych, umożliwiających optymalną realizację postawio-
nych celów, przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznego poziomu zadłużenia miasta, 
o czym będzie świadczył indywidualny wskaźnik zadłużenia.  
WYDATKI BUDŻETOWE: 
Opracowując projekt budżetu konieczne było zapewnienie środków na obligatoryjne za-
dania, tj. uwzględniające bieżące utrzymanie miasta, przy założeniu wszelkich dostęp-
nych działań oszczędnościowych, a także na realizację najważniejszych projektów inwe-
stycyjnych z udziałem środków unijnych oraz zadań kontynuowanych. 
Planowane wydatki ogółem na 2023 rok stanowią kwotę 1.537,5 mln zł. W ramach ogólnej 
kwoty wydatków, wydatki bieżące wynoszą 1.276,1 mln zł i stanowią 83% wydatków ogó-
łem, a wydatki majątkowe wynoszą 261,4 mln zł i stanowią 17% wydatków ogółem.  
Dla porównania, uchwalony budżet miasta na 2022 rok w zakresie wydatków wynosił 
1.486,3 mln zł,  w tym na wydatki bieżące zaplanowano 1.173,2 mln zł, co stanowiło 79% 
wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe prawie 313,1 mln zł, tj. 21% wydatków ogółem. 
Jak co roku, znaczną część budżetu miasta stanowią wydatki na zadania oświatowe – 
42,3 % wydatków ogółem. Często zmieniające się prawo oświatowe skutkuje konieczno-
ścią wprowadzania zmian w organizacji oświaty. Największą pozycję wydatków na oświa-
tę stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Budżet oświaty na 2023 rok zo-
stał zaplanowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie aktualnego 
stanu organizacji oświaty obowiązującego od września 2022 roku i uwzględnia między 
innymi wzrost: 
– wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli o 7,8%, 
– wynikający ze zwiększenia etatów w szkołach średnich, zatrudnienia nauczycieli spe-
cjalistów, skutki podwyżek od maja 2022 roku i regulacje wynagrodzeń wynikające z roz-
porządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 24 sierpnia 2022 roku zmieniającego roz-
porządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego na-
uczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków  do wynagrodzenia zasadniczego 
oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, 
– wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe,  
– minimalnego wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, 
– wydatków na żywienie dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych, tzw. ciepły 
posiłek. 
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 do-
finansowanie, a nie finansowanie bieżących wydatków oświatowych. Od wielu lat część 
oświatowa subwencji ogólnej wyliczona dla naszego Miasta jest znacznie niższa od wy-
datków ponoszonych na realizację zadań oświatowych, a dynamika jej wzrostu nie odpo-
wiada zmianom wprowadzanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w postaci no-
wych, kosztownych regulacji prawnych. Planowana na przyszły rok dopłata do zadań bie-
żących oświaty wyniesie 203 mln zł. Natomiast  po uwzględnieniu inwestycji oświatowych, 
miasto będzie musiało dopłacić z własnych środków prawie  230 mln zł. 
W 2023 roku miasto Bielsko-Biała nadal będzie korzystało ze środków Unii Europejskiej,  
przede wszystkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata  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 Teryto-

rialnych (RIT), projekty konkursowe, projekty kluczowe, a także projekty  z pożyczek re-
witalizacyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego (zwrotne środki europejskie). W 2023 r. 
będą realizowane projekty współfinansowane ze środków europejskich dotyczące m.in., 
rewitalizacji, zmiany źródeł ciepła, ochrony różnorodności biologicznej. 
Do najważniejszych zaliczyć można takie projekty jak: 
– 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), 
– Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap I, 
– Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap II, 
– 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. 
Ponadto przy konstruowaniu budżetu warto zwrócić uwagę na fakt, że oddawane corocz-
nie  do użytkowania inwestycje miejskie generują w latach następnych dodatkowe koszty 
bieżące związane  z ich utrzymaniem.  
W celu zabezpieczenia podstawowych zadań dla prawidłowego funkcjonowania miasta 
i jego mieszkańców, konieczne było podjęcie decyzji o ograniczeniu i rezygnacji z realiza-
cji niektórych zadań na dotychczasowym poziomie, tj.: 
– ograniczenie oświetlenia całego miasta w porze nocnej, 
– ograniczenie wystroju sezonowego miasta, 
– ograniczenie w zakresie wykaszania terenów miejskich, 
– ograniczenie niektórych kursów autobusów, 
– likwidacja organizacji zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci na terenie miasta. 
Wydatki bieżące zostały przyjęte na poziomie, przy którym występuje nadwyżka opera-
cyjna, czyli dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi. Jej 
wysokość na etapie planowania budżetu na 2023 rok wynosi 13 mln zł i jest najniższa w hi-
storii i niższa od planowanej na 2022 rok o ponad 17 mln zł.  
Sytuacja na rynku powoduje, że bardzo trudno jest ograniczać wydatki bieżące, dla przy-
kładu koszty związane z zakupem energii elektrycznej, ale także wydatki związane z wy-
nagrodzeniami pracowników, choćby te wynikające z dwukrotnego wzrostu w 2023 roku 
płacy minimalnej. 
Planowane w 2023 roku wydatki majątkowe w kwocie 261,4 mln zł dotyczą wydatków in-
westycyjnych oraz wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 
Największy udział w wydatkach majątkowych stanowią inwestycje w zakresie: gospodarki 
mieszkaniowej – 74,5 mln zł, tj. 28,5%, w transportu – 65,7 mln zł, tj. 25,1%, kultury fizycz-
nej – 32,7 mln zł, tj. 12,5%, inwestycji oświatowych – 29,8 mln zł, tj. 11,4%, gospodarki 
komunalnej i ochrony środowiska – prawie 24,9 mln zł, tj. 9,5% 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 
– Przebudowa placu Wojska Polskiego wraz z rozbudową ul. Cyniarskiej  9,0 mln zł 
− Rozbudowa ul. Łowieckiej w Bielsku-Białej       6,1 mln zł 
w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych     1,1 mln zł 
– Modernizacja elementów nawierzchni jezdni i chodników w B-B  6,0 mln zł 
− Rozbudowa i remont odcinka ul. Akademii Umiejętności w B-B   3,9 mln zł 
− Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych i powiatowych   3,6 mln zł 
−  Modernizacja elementów odwodnienia w Bielsku-Białej      1,7 mln zł 
−  Rozbudowa al. Armii Krajowej na odcinku od ronda gen. Augusta Emila Fieldorfa Nila 
do dolnej stacji kolejki gondolowej Szyndzielnia w Bielsku-Białej   1,5 mln zł 
− Modernizacja parkingu kubaturowego przy BCK     1,5 mln zł 
− Przebudowa ul. Schodowej i schodów w rejonie ul. Zamkowej w B-B   1,1 mln zł. 
W zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano m.in.  zadania:  
− Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – 
etap I i II            24,8 mln zł, 
  w tym: środki z Unii Europejskiej       8,7 mln zł 
− Budownictwo komunalne – etap II        25,1 mln zł 
− Walka z niską emisją – likwidacja pieców węglowych poprzez podłączenie do miejskiej 
sieci ciepłowniczej           15,0 mln zł 
− Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Ko-
morowickiej 224 w Bielsku-Białej         2,8 mln zł 
− Walka z niską emisją – likwidacja pieców węglowych poprzez podłączenie instalacji ga-
zowej i wykonanie centralnego ogrzewania etażowego     2,6 mln zł 
− Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Biel-
sku-Białej (inwestycja realizowana etapami)       2,2 mln zł 
w tym: środki z Unii Europejskiej         0,9 mln zł 
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− Przebudowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej 20, 20a, 20b/Listopadowej 47, 49 polega-
jąca na zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych po siedzibie Straży Pożarnej na 
lokale mieszkalne. 
W zakresie oświaty zaplanowano wydatki inwestycyjne, w tym m.in. na:   1,6 mln zł 
− Budowę Przedszkola przy ul. Janowickiej w Hałcnowie     11,9 mln zł 
− Rozbudowę Przedszkola nr 30 przy ul. Karpackiej 115     6,0 mln zł 
− Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej 20 przy ul. Teofila Lenartowicza 17  
            5,2 mln zł 
− Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 37     4,0 mln zł.
W zakresie ochrony zdrowia zaplanowano środki z przeznaczeniem na: 
– Restrukturyzację wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miej-
skiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej       2,8 mln zł
– Śląską Cyfrową Platformę Medyczną eCareMed – Telemedycyna i eksploracja danych 
medycznych           0,8 mln zł.
W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planowane są zadania: 
– Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum   
Edukacji Ekologicznej w mieście  w Bielsku-Białej – Etap I i II   10,8 mln zł 
w tym: środki z Unii Europejskiej         7,6 mln zł 
–Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w B-B – Etap I i II    5,4 mln zł 
w tym: środki z Unii Europejskiej         4,5 mln zł
– Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie  ograniczenia 
emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta z budynków mieszkalnych   1,0 mln zł 
– Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej   1,0 mln zł 
w tym: środki z Unii Europejskiej         1,0 mln zł 
– Zielone place zabaw           0,7 mln zł
– Dotacje dla osób fizycznych do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej,  budowy przy-
domowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie Bielska-Białej  
            0,7 mln zł. 
W dziale kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano m.in. zadanie pn. 
– Budowa Domu Kultury w dzielnicy Straconka       5,5 mln zł. 
W zakresie kultury fizycznej planowane są zadania: 
– Modernizacja pływalni Panorama w Bielsku-Białej     26,3 mln zł 
w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład       12,5 mln zł  
– Modernizacja boiska piłkarskiego Zapora ul. Jaworzańska    6,0 mln zł. 
W projekcie budżetu zapewnione zostały także środki na: 
– realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii        5,9 mln zł, 
− wydatki związane z ochroną środowiska      3,5 mln zł, 
− wydatki na system gospodarowania odpadami komunalnymi   60,0 mln zł, 
− środki na utrzymanie przystanków autobusowych w mieście   0,9 mln zł. 
Ponadto w projekcie budżetu miasta Bielska-Białej na 2023 rok zaplanowano z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwe-
stycji Strategicznych w kwocie  12,5 mln zł na finansowanie zadania Modernizacja pływal-
ni Panorama w Bielsku-Białej. 
W planie finansowym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, z dotacji przedmiotowej budże-
tu Miasta  w kwocie 2,5 mln zł oraz środków własnych Zakładu, zaplanowano 11,3 mln zł 
na remonty budynków, w tym: 
− w budynkach komunalnych 6,4 mln zł, 
− w budynkach wspólnot mieszkaniowych 4,9 mln zł – wpłaty na fundusz remontowy. 
W ramach własnych środków Zakład zaplanował realizację zadań inwestycyjnych na kwo-
tę 1,6 mln zł. 
W związku z zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia przez miasto kredytami, po-
życzkami, a także udzielonymi poręczeniami oraz kosztami związanymi z obsługą długu 
miasta, w budżecie na 2023 rok konieczne jest zapewnienie na ten cel środków w kwocie 
27,2 mln zł, w tym na: 
− spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich    2,3 mln zł, 
− odsetki i inne koszty związane z zaciągniętymi kredytami, pożyczkami  23,4 mln zł, 
− ewentualne wydatki z tytułu udzielonych poręczeń     1,5 mln zł. 
 Uwzględniając przedstawione powyżej zamierzenia, w 2023 roku na realizację wydatków 
przeznaczono ogółem kwotę 1 537,5 mln zł, w tym na wydatki w działach (wg udziału %): 
Nazwa działu     Kwota    % udział  
       w wydatkach  
Dział 801 – Oświata i wychowanie     616 402 tys. zł   40,09% 
Dział 600 – Transport i łączność     155 282 tys. zł   10,10% 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
        143 268 tys. zł   9,32% 
Dział 750 – Administracja publiczna    110 101 tys. zł   7,16% 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa   79 034 tys. zł   5,14% 
Dział 855 – Rodzina       72 676 tys. zł    4,73% 

Dział 926 – Kultura fizyczna     71.702 tys. zł   4,67% 
Dział 852 – Pomoc społeczna     70.214 tys. zł   4,57% 
Dział 758 – Różne rozliczenia     51.758 tys. zł   3,37% 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
        43.101 tys. zł   2,80% 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
        34.809 tys. zł   2,26% 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza   33.414 tys. zł   2,17% 
Dział 757 – Obsługa długu publicznego   24.904 tys. zł   1,62% 
Dział 851 – Ochrona zdrowia     13.124 tys. zł   0,86% 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej    
        10.011 tys. zł   0,65% 
Dział 710 – Działalność usługowa     5 756 tys. zł   0,37% 
Dział 020 – Leśnictwo       756 tys. zł     0,05% 
Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości   539 tys. zł     0,04% 
Dział 630 – Turystyka       378 tys. zł     0,02% 
Pozostałe działy łącznie:      271 tys. zł     0,01% 
(w tym: Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty 
chronionej przyrody – 92 tys. zł, Dział 752 – Obrona narodowa – 89 tys. zł, Dział 010 – 
Rolnictwo i łowiectwo –  43 tys. zł, Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy pań-
stwowej, kontroli i ochrony prawa  oraz sądownictwa – 28 tys. zł, Dział 100 – Górnictwo 
i kopalnictwo – 19 tys. zł). 
W ramach środków w poszczególnych działach: 
− wydatki bieżące stanowią kwotę 1 276 mln zł, tj. 83% wydatków ogółem,̀   
− wydatki majątkowe stanowią kwotę 261,5 mln zł, tj. 17%  wydatków ogółem. 
ROZCHODY BUDŻETU:  
1. spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:   2.306.893,34 zł,  
a) spłata kredytów            300.000,00 zł, 
b) spłata pożyczek            2.006.893,34 zł. 
 
Należy jednak zaznaczyć, że wykonanie tego bardzo trudnego budżetu 2023 roku nie bę-
dzie możliwe bez udziału finansowania zewnętrznego w postaci kredytu i pożyczek rewi-
talizacyjnych z Banku Gospodarstwa Krajowego. 
Różnica pomiędzy dochodami w wysokości 1.373,5 mln zł, a wydatkami w kwocie 1.537,5 
mln zł, stanowi deficyt budżetu miasta w wysokości 164 mln zł. 
Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta Bielska-Białej w kwocie 164 mln zł oraz roz-
chodów budżetu  w wysokości 2,3 mln zł są: kredyt w kwocie 125 mln zł, pożyczka rewita-
lizacyjna z Banku Gospodarstwa Krajowego – 6,6 mln zł oraz przychody: z wolnych środ-
ków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  o finansach publicznych (wolne środki 
z 2022 roku) w kwocie 32,9 mln zł oraz spłata I raty,  udzielonej w 2020 roku, pożyczki dla 
Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej 
w wysokości 1,8 mln zł. 
Planowane do zaciągnięcia w 2023 roku kredyty i pożyczka, stanowią znaczne obciąże-
nie  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 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 2023 rok kredytów i pożyczki, dopuszczalny wskaźnik spłaty 
zobowiązań (indywidualny wskaźnik zadłużenia) nie jest przekroczony. 
Wspomniany wskaźnik zadłużenia miasta Bielska-Białej wynikający z art. 243 ustawy o fi-
nansach publicznych liczony dla 2023 roku wynosi 1,92%  –  przy dopuszczalnym 13,24%. 
Należy  jednak zwrócić uwagę, że konieczne będzie bieżące monitorowanie poziomu 
wskaźników zadłużenia nie tylko w 2023 roku, ale również w latach następnych, tak aby 
zadłużenie utrzymywało się  na bezpiecznym poziomie. 
Konstruując projekt budżetu na 2023 rok musimy także mieć świadomość, że obecnie nie 
znamy wykonania dochodów, wykonania wydatków ani wysokości kredytu, który zostanie 
wykorzystany w bieżącym roku.  
Przedstawiając założenia i omówione wcześniej ważniejsze zadania prezydent miasta 
przedkłada Radzie Miejskiej niniejszy projekt budżetu miasta Bielska-Białej na 2023 rok 
z prośbą o jego uchwalenie. W odrębnym dokumencie przedstawiona jest wieloletnia pro-
gnoza finansową miasta Bielska-Białej. 
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523 uczniów z 31 szkół z Bielska-Białej 
oraz powiatów bielskiego, żywieckiego 
i cieszyńskiego wzięło udział  
w 11. Regionalnej Olimpiadzie Wiedzy 
o Zdrowiu Psychicznym. 

Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym odby-
wa się od 2012 roku i skierowana jest do uczniów szkół 
ponadpodstawowych.  Jej  organizatorami  są  miasto 
Bielsko-Biała oraz powiaty: bielski, cieszyński i żywiec-
ki. Tematem przewodnim  tegorocznej olimpiady było 
Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w czasie pande-
mii – specyfika uzależnień behawioralnych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem negatywnych skutków stałego 
przebywania w cyfrowej przestrzeni.

Finał 11. Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu 
Psychicznym odbył się 22 listopada w sali sesyjnej biel-
skiego Ratusza. Witając uczestników, zastępca prezy-
denta Bielska-Białej Adam Ruśniak podkreślił, jak waż-
na jest uwaga dorosłych skierowana na dzieci, szcze-
gólnie w okresie po pandemii. Przypomniał, że w tro-
sce o zdrowie psychiczne dzieci  i młodzieży Wydział 
Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego wspólnie z Gru-
pą Kęty i Fundacją Biegniemy z Mają przygotował pro-

jekt Dbam o siebie, którego pierwszym etapem są dzia-
łania informacyjno-edukacyjne z zakresu zdrowia psy-
chicznego, skierowane do dzieci i młodzieży, pod na-
zwą ZaJaki.pl. 

Z finalistami oraz laureatami olimpiady spotkali się 
również wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk, 
wicestarosta bielski Andrzej Kamiński oraz przewodni-
czący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej rad powia-
tów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego. 

Pierwszym  etapem  11.  Regionalnej  Olimpiady 
Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym był etap szkolny, któ-
ry odbył się 30 września br. Jego laureaci zostali za-
kwalifikowani do etapu powiatowego i 26 października 
br. wypełniali test wiedzy decydujący o zakwalifikowa-
niu do etapu regionalnego. Uczniowie, którzy na tere-
nie swoich powiatów zajęli miejsca I, II i III, 22 listopa-
da br. wzięli udział w etapie finałowym, który odbył się 
w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej.

Finałowa  rywalizacja  była  bardzo  wyrównana 
i dopiero dwie dogrywki wyłoniły zwycięzców. Zmaga-
nia uczniów oceniało jury w składzie: Agnieszka Foł-
tyn – pracownik naukowy Akademii Techniczno-Hu-
manistycznej w Bielsku-Białej, koordynator Opieki Śro-
dowiskowej w Bielskim Centrum Psychiatrii – Olszów-

ka,  konsultant wojewódzki  z  zakresu  pielęgniarstwa 
psychiatrycznego; Izabela Dydo-Konior p.o. dyrektora 
BCP Olszówka, lekarz specjalista z zakresu psychiatrii; 
Dominika Bąk – psycholog z Powiatowej Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzi-
cach; Sylwia Piela – psycholog z Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej w Żywcu, Kewina Bałazy – psycho-
log z Centrum Zdrowia Psychicznego w Cieszynie. 

Laureatami XI edycji Regionalnej Olimpiady Wie-
dzy o Zdrowiu Psychicznym zostali:

miejsce  I  – Maja Ozimek  z  II  Liceum Ogólno-
kształcącego im. M. Kopernika w Cieszynie,

miejsce II – Natalia Dygowska z II Liceum Ogól-
nokształcącego im. A. Asnyka w Bielsku-Białej,

miejsce III – Hanna Jaworska z II Liceum Ogólno-
kształcącego im. M. Kopernika w Cieszynie.

Dodatkowo lek. med. Ireneusz Jelonek – konsul-
tant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci  i mło-
dzieży – ufundował nagrodę za zajęcie IV miejsca dla 
Zuzanny  Kubicy  z  Niepublicznego  Liceum  Ogólno-
kształcącego Cogito w Żywcu.

W trakcie spotkania dyrektor Bielskiego Centrum 
Psychiatrii – Olszówka Izabela Dydo-Konior wygłosiła 
wykład Jak rozpoznać depresję.                             JacK 

A MOŻE  
NA LODOWISKO

Od 11  listopada działa prowadzo-
ne przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji lodowisko sezonowe KS Orlik 
przy ul. Słowackiego 27. 

Dorośli  i  dzieci  mogą  zapisy-
wać  się  na  prowadzone  na  lodowisku 
warsztaty  jazdy na  łyżwach. Warszta-
ty  dla dzieci  będą odbywały  się do  17 
grudnia  w  soboty  w  godz.  9.00-9.45, 
a dla dorosłych do 14 grudnia w środy 
w godz. 20.30-21.45. Zapisy pod nr tel. 
33 8110155  wew. 24 lub 29 lub pod ad-
resem e-mail zapisy@bbosir.bielsko.pl. 
Liczba miejsc ograniczona. 

W kasie  lodowiska można nabyć 
karnet na warsztaty – dla dzieci za 75 
zł, a dla dorosłych 95 zł, w cenę karne-
tu wliczone jest również wejście na taflę. 

6 grudnia w godz. 17.00-17.45 za-
planowano na lodowisku imprezę Miko-
łaj na lodzie.

Warto przypomnieć, że sezonowe 
lodowisko na  terenie Kompleksu Spor-
towego Orlik ma 1000 m² powierzchni, 
jest przykryte halą namiotową o wymia-
rach 45 m x 29 m. W sezonie 2022-2023 
czynne będzie do 28 lutego 2023 r.

Do  dyspozycji  łyżwiarzy  są  ła-
weczki do zmiany obuwia, szafki na klu-
czyk oraz wypożyczalnia łyżew prowa-
dzona przez firmę zewnętrzną.

Ceny biletów: 
poniedziałek – piątek
bilet normalny – 13,00 zł / 45 min
bilet ulgowy – 10,00 zł / 45 min
bilet grupowy, szkolny WF – 7,00 zł / 45 
min
sobota – niedziela
bilet normalny – 15,00 zł / 45 min
bilet ulgowy – 12,00 zł / 45 min
bilet grupowy – 9,00 zł / 45 min
bilet dla dzieci do 7 lat pod opieką rodzi-
ca lub opiekuna prawnego – bezpłatny
bilet feryjny – 8,00 zł / 45 min
bilet feryjny grupowy – 7,00 zł / 45 min
bilet Hura Tura – 7,00 zł / 45 min
Program Rodzina+ 50 proc. ceny.

Bilet  feryjny  przysługuje  osobom 
uczącym się, tj. posiadającym legityma-

cję szkolną lub studencką (dotyczy okre-
su 16.01-29.01.2023 r.)

Bilet ulgowy przysługuje osobom 
uczącym się, tj. posiadającym legityma-
cję szkolną lub studencką oraz osobom 
niepełnosprawnym,  emerytom  i  renci-
stom.

Bilet grupowy przysługuje osobom 
uczącym się, tj. posiadającym legityma-
cję szkolną lub studencką, wraz z opie-
kunem  (min.  1+2)  oraz  prowadzącym 
zorganizowane  formy nauki  i  rekreacji 
dla dzieci i młodzieży.

Bilet Hura Tura dotyczy wybranych 
akcji organizowanych przez BBOSiR.

Szczegóły: www.bbosir.bielsko.pl.
JacK 

MŁODZIEŻ O ZDROWIU PSYCHICZNYM
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23 i 24 listopada w Zespole Szkół 
Samochodowych i Ogólnokształcących 
w Bielsku-Białej odbyła się cykliczna 
impreza pod hasłem Bądź i Ty bezpieczny. 
Jej organizatorami są Fundacja na Rzecz 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wspólnie 
z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej.

Kuba i Śruba oraz Sznupek wprowadzali uczniów 
klas pierwszych z Bielska-Białej w tematy bezpieczeń-
stwa, szczególnie na drodze, oraz  informowali o  roli 
elementów odblaskowych, w które powinniśmy być wy-
posażeni.

 – Bezpieczeństwo na naszych drogach uczest-
ników ruchu, a w szczególności dzieci, pozostawia na-
dal wiele do życzenia. Pomimo zmniejszania się liczby 
wypadków pochłaniają one nadal wiele ofiar. Analizu-
jąc, jakie czynniki mają największy wpływ na skalę wy-
padków drogowych, należy stwierdzić, że jedną z przy-

czyn, szczególnie w okresie  jesienno-zimowym,  jest 
brak odpowiedniej widoczności osoby pieszej w po-
rze wieczorowo-nocnej. Problem ten dotyczy zwłasz-
cza dzieci – mówi prezes zarządu Fundacji na Rzecz 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Alina Porębska-
-Puszyńska. – Nasza akcja to kontynuacja kształtowa-
nia postaw i nawyków zapewniających bezpieczeństwo 
wszystkich uczestników ruchu, a także nauka trafno-
ści oceny sytuacji na drodze oraz podejmowania wła-
ściwych  decyzji.  Pragniemy  uświadomić  wszystkim 
uczestnikom spotkania, jak ważną rolę odgrywają ele-
menty  odblaskowe  w  podnoszeniu  bezpieczeństwa 
osób pieszych – dodaje prezes.

Do udziału w tej corocznej imprezie organizatorzy 
zaprosili uczniów z klas I szkół podstawowych – 1500 
dzieci z Bielska-Białej, ich rodziców i opiekunów, a tak-
że nauczycieli wychowania komunikacyjnego.

Promowano  szeroką  gamę  elementów  odbla-
skowych. Umieszczenie bowiem takich elementów na 
odzieży dziecięcej, obuwiu, sprzęcie szkolnym i spor-

towym poprawia widoczność dziecka, co w zasadniczy 
sposób może wpłynąć na  jego bezpieczeństwo. Jak 
mówi hasło: Widoczny znaczy bezpieczny! W progra-
mie spotkań znalazły się zabawy i konkursy z nagro-
dami z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, któ-
re prowadziły bajkowe postaci – Kuba i Śruba. W filmie 
Jak być bezpiecznym? wspomagał ich pies Sznupek. 
Dzieci obejrzały inscenizację teatralną Bezpieczna dro-
ga do szkoły. Wszystko to przeplatane było miniwykła-
dami. Były pogadanki dotyczące skutków powstawania 
wypadków drogowych, szkodliwego działania alkoho-
lu i skutków jego spożywania oraz informacje na temat 
działania odblasków.

Tradycyjnie  spotkania  kończył  pokaz  odzie-
ży z elementami odblaskowymi przygotowany przez 
uczniów Bielskiej Szkoły Przemysłowej oraz przez Biel-
skie Centrum Edukacji. Każdemu uczestnikowi impre-
zy zostały wręczone elementy odblaskowe, książecz-
ki edukacyjne Bądź bezpieczny na drodze i słodycze.

JacK

JESIENNE FOTOGRAFIE SENIORÓW
Kolorowa  i piękna  jesień zagościła na zdjęciach uczestników 

warsztatów fotograficznych zorganizowanych przez Akademię Senio-
ra. 17 listopada w Galerii Korytarz w Domu Kultury. im. Wiktorii Kubisz 
odbył się finisaż wystawy fotograficznej Przyroda w kadrze – jesień.  

W czasie plenerów, które odbywały się raz w miesiącu fotograf-
ki-amatorki pod okiem Anity Nowak tworzyły swoje dzieła. Instruktor-
ka podpowiadała uczestniczkom jak fotografować, na co zwrócić uwa-
gę, żeby uchwycić to coś, co sprawi, że fotografia zachwyci pomy-
słem, światłem czy kolorem. 

– Współpraca z paniami była niesamowita i pełna zrozumienia. 
Podczas plenerów robiły zdjęcia aparatami fotograficznymi czy telefo-
nami komórkowymi, ale zawsze słuchały i skupiały się na moich pod-
powiedziach. Dlatego bardzo szybko przyswajały sobie podstawową 
technikę robienia zdjęć i kadrowania – mówiła prowadząca warsztaty 
Anita Nowak.

Wystawa Przyroda w kadrze – jesień prezentowała 32 fotografie 
i była częścią programu pn. Przyroda w kadrze realizowanego przez 
Akademię Seniora w ramach zadania publicznego pt. Przez aktyw-
ność do zdrowia, dofinansowanego ze środków miasta.                   JacK 

ODBLASKI SPRAWIĄ, ŻE BĘDZIESZ WIDOCZNY

Uczestniczki wystawy z instruktorką
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KARETKA DLA CHARKOWA

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej 
– za pośrednictwem Stowarzyszenia 
Pokolenie – przekazał karetkę 
dla Centrum Podstawowej Opieki 
Medycznej nr 1 obwodu charkowskiego.

Zgodę na udzielenie Ukrainie takiej pomo-
cy wyraził zarząd województwa śląskiego. Ka-
retka wcześniej służyła bielskiemu Szpitalowi 
Wojewódzkiemu. Dzięki wsparciu autoryzowa-
nego serwisu FIAT FCA w Bielsku-Białej udało 
się samochód zmodernizować i przygotować do 
działania w Ukrainie.

 – Cieszę się, że przekazujemy naszym 
ukraińskim przyjaciołom ten sprzęt. Wiemy, że 
obwód charkowski jest narażony na codzienne 
walki i karetka jest tam bardzo potrzebna. Mam 
nadzieję, że będzie dobrze służyła – powiedzia-
ła dyrektor Szpital Wojewódzkiego Sabina Bi-
gos-Jaworowska.

Przedstawiciel  Centrum  Podstawowej 
Opieki Medycznej nr 1 obwodu charkowskiego 
Michaił Trietiak, dziękując za ten wyjątkowy dar, 
podkreślił, że Polacy są dobrymi sąsiadami.

  – Uratowaliście  już  niejedną  ukraińską 
rodzinę. Żywię nadzieję, że ta karetka pomoże 
jeszcze wielu osobom w Charkowie. – mówił Mi-
chaił Trietiak. – Na razie rosyjscy żołnierze zo-
stali odrzuceni od Charkowa na 40 kilometrów.  
Nie mogą bombardować z artylerii. Bombardują 
jednak z rakiet z Biełgorodu, które mogą lecieć 
na odległość ponad 80 kilometrów.

Michaił Trietiak dodał, że Rosjanie w cza-
sie okupacji Charkowa kradli karetki pogotowia, 
a także samochody pożarnicze. Stosowali tak-
że wyjątkowo brutalną taktykę.

 – Ruscy ostrzeliwali Charków. Nagle robili 
przerwę. Czekali 10 minut, aż na miejsce przy-
jadą karetki  i straż pożarna i znowu zaczyna-
li atak, niszcząc cały nasz sprzęt. Więc w tym 
momencie karetki są w Charkowie bardzo po-

trzebne. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli 
w przekazaniu nam tego samochodu – podkre-
ślił przedstawiciel obwodu charkowskiego.

W karetce znalazł się sprzęt, który pomo-
że  ratownikom w codziennym działaniu, m.in. 
szyny kramera, opatrunki niezbędne podczas 
tamowania krwotoków, zestawy do cewnikowa-
nia, a także wenflony.  

Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Po-
kolenie Wojciech Niedźwiedź,  które za 6  tys. 
złotych  kupiło  do  karetki  artykuły medyczne, 
powiedział,  że  pomaganie  jest  obowiązkiem. 
Podziękował dyrekcji Szpitala Wojewódzkiego 
oraz przedstawicielom województwa śląskiego 
za tę cenną inicjatywę. Stowarzyszenie Poko-
lenie od 2014 roku wpiera ruchy demokratycz-
ne w Ukrainie poprzez m.in. organizację pomo-
cy humanitarnej.

To  kolejna  pomoc,  jaką  Szpital  Woje-
wódzki w Bielsku-Białej okazał walczącej Ukra-
inie. W marcu, z inicjatywy personelu placów-
ki, w  tym  także zatrudnionych  tam pracowni-
ków z Ukrainy, do Szpitala 10. Górskiej Bryga-
dy Szturmowej w Kołomyi w Ukrainie wyjechał 
transport, w którym znalazły się m.in. kardiomo-
nitory i zestawy narzędzi chirurgicznych, a tak-
że  opatrunki  medyczne,  leki  przeciwbólowe 
i najpotrzebniejsze antybiotyki.

Wyjeżdżając do Charkowa, karetka miała 
do pokonania 1.600 kilometrów.                          r

Od grudnia Szpital Pediatryczny 
w Bielsku-Białej poszerzy swoją ofertę 
medyczną, uruchamiając poradnię ura-
zowo-ortopedyczną dla dzieci. Będzie 
ona funkcjonować w budynku zajmowa-
nym przez inne poradnie.

Poradnia  urazowo-ortopedyczna 
dla dzieci to nowość w medycznej ofer-
cie Szpitala Pediatrycznego.

 – To odpowiedź na potrzeby na-
szych  pacjentów  związane  z  rosną-
cą  od  kilku  lat  liczbą  różnego  rodza-
ju urazów. Jednocześnie poradnia bę-
dzie stanowić znakomite rozszerzenie 
i uzupełnienie możliwości  leczniczych 
naszej placówki, która posiada oddział 
chirurgii  dziecięcej  i  poradnię  chirur-

giczną  oraz  dysponuje  bogatą  bazą 
diagnostyczną – mówi dyrektor Szpitala 
Pediatrycznego Katarzyna Czauderna. 

Otwarcie  nowej  poradni  poprze-
dziły długie starania i konieczność speł-
nienia wymagań stawianych przez Na-
rodowy Fundusz Zdrowia.

Aby  umówić  dziecko  na  wizytę 
w poradni urazowo-ortopedycznej, wy-
starczy skierowanie od lekarza podsta-
wowej opieki zdrowotnej. Rejestracja do 
poradni mailowo na adres: rejestracja@
szpitalpediatryczny.pl, telefonicznie pod 
numerem: 459599010 lub na miejscu.

źródło: Szpital Pediatryczny  
w Bielsku-Białej

oprac. ek

NOWA PORADNIA W SZPITALU PEDIATRYCZNYM

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej prowadzi nadzór nad zi-
mowym i  letnim utrzymaniem Bielska-Białej. Zgodnie z zawartymi 
umowami na  lata 2022-2025 usługę  tę wykonują  firma – PreZero 
Bielsko-Biała S.A. (główne ciągi komunikacyjne) oraz firma Eurovia 
Polska S.A. (pozostałe ciągi komunikacyjne w strefie wschodniej i za-
chodniej). 

18 listopada rozpoczął się sezon zimowego utrzymania miasta 
2022/2023. Polega ono na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimo-
wej dróg, w tym jezdni, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ście-
żek rowerowych, przystanków autobusowych z zatokami, parkingów, 
przejść podziemnych i nadziemnych, schodów, kładek oraz placów.  
Celem tych działań jest zmniejszenie lub wyeliminowanie zakłóceń 
ruchu drogowego i pieszego wywołanych czynnikami pogodowymi. 
Łączna długość odśnieżanych ulic to ok. 620 km, a łączna powierzch-
nia chodników i ciągów pieszo-rowerowych to ok. 812 532 m2. 

Do zimowego utrzymania miasta firmy dysponują 17 ciągnikami 
z pługiem i rozrzutnikiem, 3 kombajnami do odśnieżania, 3 koparko-
-ładowarkami, 2 ładowarkami, 6 mikrociągnikami z pługiem do od-
śnieżania chodników, 13 pługo-piaskarko-solarkami, 1 pługo-piaskar-
ką oraz 2 urządzeniami do wytwarzania solanki. Ponadto miejsca nie-
dostępne dla pojazdów będą utrzymywane przez brygady ręczne. 

Wykonawcy wysyłają też na drogi miasta trzy patrole, których 
głównym zadaniem jest kontrola stanu nawierzchni dróg. Wszystkie 
pojazdy wyposażone są w nadajniki GPS pozwalające dyspozytorom 
kontrolować przebieg tras i określenie ich bieżącej lokalizacji.

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przypomina też właści-
cielom oraz administratorom nieruchomości o ustawowym obowiąz-
ku usuwania śniegu i lodu sprzed zarządzanych przez nich posesji. 
Obowiązkiem utrzymania w czystości objęte są wyłącznie chodniki 
bezpośrednio graniczące z nieruchomością.                     oprac. JacK 

ZIMOWE UTRZYMANIE MIASTAZIMOWE UTRZYMANIE MIASTA
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O minionych latach i ostatnim sezonie klubu pod-
czas  jubileuszowej uroczystości mówił prezes Sprin-
tu Ryszard Chodorowski. Wspominał wielkie sukcesy 
sportowe, ale podkreślał również, że klub dostrzegany 
jest na wielu poziomach. Między innymi kapituła kon-
kursu Firma Roku wyróżniła Sprint za  rozwój sportu 
wśród dzieci i młodzieży. 

– Sukcesy to przede wszystkim talent, praca i za-
sługa zawodników oraz trenerów. W sposób szczegól-
ny chciałbym podziękować trenerom: Małgorzacie Ca-
pucie-Tamowskiej, Katarzynie Dobii, Magdalenie Kuba-
li, Magdalenie Lachowskiej, Michałowi Dębowskiemu, 
Piotrowi Galonowi i Stefanowi Ruśniakowi. Bez udzia-
łu naszych sponsorów, Urzędu Miejskiego i osobistego 
zaangażowania prezydenta Jarosława Klimaszewskie-
go i jego zastępcy Piotra Kuci nie udałoby nam się zre-
alizować tego wszystkiego, co osiągnęliśmy. Dziękuję 
członkom zarządu i komisji rewizyjnej. Bez was wszyst-
kich i waszego pełnego zaangażowania nie bylibyśmy 
w tym miejscu gdzie  jesteśmy, a nasze perspektywy 
nie byłyby tak szerokie – mówił prezes Klubu Sporto-
wego Sprint Ryszard Chodorowski. 

Zawodnicy, trenerzy i działacze Klubu Sportowego Sprint świętowali jubileusz 35-lecia działalności klubu 25 listopada w Parkhotelu Vienna 
w Bielsku-Białej. Na jubileuszową galę przybyło liczne grono gości. Trenerzy i działacze odebrali odznaczenia, a wybijający się zawodnicy  
KS Sprint – specjalne podziękowania od prezydenta miasta.

35-LECIE KLUBU SPORTOWEGO SPRINT

W imieniu prezydenta miasta Jarosława Klima-
szewskiego  gratulacje  dla  działaczy,  trenerów  i  wy-
różnienia dla kilkunastu zawodników wręczył zastępca 
prezydenta Bielska-Białej Piotr Kucia.  

Zbigniew Polakowski – obecnie wiceprezes Pol-
skiego Związku Lekkiej Atletyki, a przed laty długolet-
ni prezes KS Sprint – mówił o rozwoju klubu i gratulo-
wał licznych sukcesów, które w ostatnich latach osią-
gają zawodnicy Sprintu nie tylko na krajowych arenach, 
ale i w ogólnoświatowych zawodach. Takich sukcesów 
klub nie świętował nigdy wcześniej. Z tego powodu Pol-
ski Związek Lekkiej Atletyki przyznał Sprintowi specjal-
ne wyróżnienia. 

Honorowe Odznaki  Polskiego  Związku  Lekkiej 
Atletyki otrzymały następujące osoby:

Złota Odznaka: Michał Dębowski, Katarzyna Do-
bija,  Czesław  Gryniewicz,  Jarosław  Klimaszewski, 
Przemysław Markowski, Ryszard Sofiński, Janusz Tar-
gosz.

Srebrna Odznaka: Małgorzata Caputa-Tamow-
ska, Krzysztof Michalski, Piotr Kucia, Jerzy Wolas.

Brązowa Odznaka: Magdalena Lachowska.
Prezes  Śląskiego  Związku  Lekkiej  Atletyki  Ja-

cek Markowski poinformował, że zarząd ŚZLA z okazji 
100-lecia związku w uznaniu zasług dla lekkiej atletyki 
śląskiej postanowił wyróżnić medalem 100-lecia osoby 
związane z KS Sprint. Są to (w kolejności alfabetycz-
nej): Jacek Broda, Anna Celińska, Michał Dębowski, 
Teresa Dobija, Andrzej Filipiak, Piotr Galon, Czesław 
Gryniewicz, Michał Haratyk, Bogusław Holeksa, Jacek 
Kachel,  Beata  Kaźmierczak-Harat,  Jarosław  Klima-
szewski, Teresa Kopcio, Lucyna Kręcichwost, Magda-
lena Kubala, Piotr Kucia, Magdalena Lachowska, Prze-
mysław Markowski, Leszek Mazurczak, Krzysztof Mi-
chalski, Aniela Nikiel, Mirosław Owczorz, Ryszard So-
fiński, Ewa Szymanek-Płaska, Małgorzata Tamowska-
-Caputa, Janusz Targosz, Jerzy Wolas.

Spotkanie prowadził znany dziennikarz sportowy 
Krzysztof Klepczyński, który w trakcie spotkania prze-
prowadził miniwywiad z autorem jubileuszowej książki 
pt. Sprintowicze Jackiem Kachlem. 

Całą  uroczystość  zakończyły  długie  rozmowy 
uczestników imprezy w Parkhotel Vienna przy biesiad-
nym stole przygotowanym pod czujnym okiem Lucjana 
Maciejewskiego.

Jacek Kachel
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MIEJSCOWE PLANY  
ZAGOSPODAROWANIA  
PRZESTRZENNEGO
Na podstawie art. 43 ustawy z 3 października 2008 
roku o udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, in-
formuję o podjęciu przez Radę Miejską w Bielsku-Bia-
łej:
1) uchwały nr XLVIII/1133/2022 z 22 września 2022 ro-
ku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren 
w rejonie ulic: Olszówka, Partyzantów, Startowej, 
Pocztowej i Podleśnej – w rejonie ul. Różanej,
2) uchwały nr XLVIII/1134/2022 z 22 września 2022 ro-
ku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów położonych w Wapieni-
cy, po wschodniej stronie ulicy Zapora, w rejonie 
ulicy Kopytko,
3) uchwały nr XLIX/1153/2022 z 20 października 2022 
roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 
centrum Wapienicy.
Ww. uchwały zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Śląskiego:
1. oznaczone w pkt 1 i 2: poz. 6009-6010 z 30.09.2022 
r., 
2. oznaczona w punkcie 3: poz.6627 z 26.10.2022 r.,
Z treścią wyżej wymienionych dokumentów oraz uza-
sadnieniami, o których mowa w art. 42 pkt 2 ustawy 
i podsumowaniami, o których mowa w art. 55 ust. 3 
ustawy, można  zapoznać  się  na  stronach  interneto-
wych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (Biuletyn In-
formacji Publicznej). Ponadto, zgodnie z art. 30 ustawy 
z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, każdy ma prawo wglądu do miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego 
lub ich zmian i otrzymania z nich wypisów i wyrysów. 

PRZETARG
Prezydent  Miasta  Bielska-Białej  ogłasza  pierwszy 
przetarg ustny ograniczony na sprzedaż części nieru-
chomości Skarbu Państwa, położonej w Bielsku-Białej 
przy ul. Aleksandra Fredry
oznaczenie: dz. 1342/3 obj. Kw BB1B/00137045/3 obręb 
Komorowice Krakowskie
powierzchnia: 75 m2

cena wywoławcza: 5.941,87 zł
wadium: 590,00 zł
Do ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w prze-
targu  zostanie  doliczony  podatek  VAT w wysokości 
obowiązującej na dzień sprzedaży. Na dzień ogłosze-
nia przetargu stawka wynosi 23 proc.

Z uwagi na zaprojektowanie na terenie ww. nierucho-
mości gruntowej pompowni ścieków − przetarg został 
ograniczony do podmiotów prowadzących działalność 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, eksplo-
atacji obiektów i urządzeń wodociągowych oraz kanali-
zacyjnych. Działka położona jest w terenie, dla którego 
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego przyjęty uchwałą nr XXXVI/882/2009 Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej z 27 stycznia 2009 r. Zgod-
nie z obowiązującym planem miejscowym nr 67 działka 
1342/3 znajduje się w jednostce WS/Z-07, tj. powierzch-
niowe wody śródlądowe z zielenią towarzyszącą, sieci 
infrastruktury technicznej. Działka o kształcie nieregu-
larnym, trapezoidalnym, płaska, przeznaczona jest pod 
lokalizację pompowni ścieków dla potrzeb związanych 
z gospodarką wodno-ściekową.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przed-
miotem zobowiązań.
Przetarg odbędzie się 16 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 
w sali nr 208 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Bielsku-
-Białej przy pl. Ratuszowym 5. 
Podmioty zamierzające uczestniczyć w przetargu po-
winny złożyć w zamkniętej kopercie pisemne zgłosze-
nie uczestnictwa w przetargu oraz złożyć dowód po-
twierdzający spełnienie warunku przetargu – tj. doku-
ment potwierdzający prowadzenie działalności w za-
kresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i  zbiorowe-
go odprowadzania ścieków – w terminie do 12 grudnia 
2022 r. w sekretariacie Wydziału Nieruchomości Urzę-
du Miejskiego w Bielsku-Białej pl. Ratuszowy 5, pok. 
202 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 
pracy Urzędu Miejskiego. Opis koperty: nazwa, firma 
oraz siedziba, oznaczenie i adres nieruchomości będą-
cej przedmiotem sprzedaży. Lista osób zakwalifikowa-
nych do uczestnictwa w przetargu zostanie opublikowa-
na w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie inter-
netowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej https://bip.
um.bielsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go – w dniu 14 grudnia 2022 r. 
Wadium należy wpłacić nie później niż do 12 grudnia 
2022 r. przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-
-Białej Wydział Finansowo-Księgowy 25 1240 4142 1111 
0000 4822 9638 Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Bia-
łej. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pienię-
dzy na konto Urzędu w wyżej podanym terminie. Wa-
dium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetargu, 
a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał za-
licza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wa-
dium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczest-
nika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprze-
daży nieruchomości. Wylicytowaną kwotę za nierucho-
mość należy uiścić w całości przed zawarciem umo-
wy sprzedaży nieruchomości.Koszty zawarcia umowy 
notarialnej ponosi nabywca. Bliższe informacje można 
uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w Biu-
rze Obsługi Interesanta (budynek przy pl. Ratuszowym 
6, parter, stanowisko nr 6, tel. 33 4971 806) lub w Wy-
dziale Nieruchomości (budynek przy pl. Ratuszowym 
5, II piętro, pok. 213, tel. 33 4701 224) oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Bia-
łej. Adres strony internetowej Urzędu: https//bip.bielsko-
-biala.pl. 
Prezydent miasta może odwołać ogłoszony przetarg 
z ważnych powodów.

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.) podaje do publicznej wiadomo-
ści, że 2 grudnia 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej oraz na stronie interneto-
wej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicz-
nej bip.um.bielsko.pl zamieszczone zostały – na okres 
21 dni – wykaz nieruchomości, dotyczący sprzedaży 
1. sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Bielsku-
-Białej wraz z udziałem w gruncie w drodze bezprzetar-
gowej na rzecz najemców.
• przy ul. Zwierzynieckiej 14/10,
• przy ul. Grażyny 7/29,
• przy ul. Tadeusza Rychlińskiego 28/22,
• przy ul. Żywieckiej 123/4,
• przy ul. Norberta Barlickiego 19/6b,
• przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 16/3,
• przy ul. Zygmunta Krasińskiego 10/5a,
• przy ul. Mieszka I 13/10.
2. sprzedaż drodze przetargu pisemnego nieograniczo-
nego lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. 14,92 m2 zloka-
lizowanego na pierwszym piętrze, z wc na werandzie 
o pow. 1,27 m2 w budynku przy ul. Stanisława Wy-
spiańskiego 14 wraz  z  udziałem 428/10.000  części 
w prawie własności gruntów ozn.  jako dz. 1401, 1402 
i 54/1 obr. Górne Przedmieście.

DZIERŻAWA
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 
r., poz. 1899 ze zm.) prezydent Bielska-Białej podaje 
do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz 
w Biuletynie  Informacji Publicznej bip.um.bielsko.pl 2 
grudnia 2022 r. zamieszczony zostały wykaz nierucho-
mości,  stanowiących własność  gminy Bielsko-Biała, 
przeznaczonych do oddania dzierżawę w drodze prze-
targu ustnego ograniczonego:
• cz. dz. 330/14, obręb Biała Miasto, na czas nieozna-
czony.

ZBYCIE W DRODZE ZAMIANY
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.) podaje do publicznej wiadomo-
ści, że 2 grudnia 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej oraz na stronie interneto-
wej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicz-
nej bip.um.bielsko.pl zamieszczony został – na okres 
21 dni – wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia 
w drodze zamiany:
• stanowiącej własność miasta Bielsko-Biała na pra-
wach powiatu, ozn. jako dz. 551/10 o pow. 139 m2 i dz. 
552/4 o pow. 1385 m2, położonej w Bielsku-Białej przy 
ul. Mazańcowickiej, obręb Komorowice Śląskie.        q
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Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1, 5 i 6 oraz
ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32 pracuje 
od poniedziałku do środy w godz. 7.30–15.30, 
w czwartki 7.30–18.00, w piątki 7.30–13.00
Centrala: 334971497,   faks: 334971786
Informacja: pl. Ratuszowy 6, tel. 334971800

Awaria oświetlenia ulicznego: UM, tel. 334971702 
zgłoszenia e-mail: oświetlenie@um.bielsko.pl
lub tel. 991 
Awaria świateł sygnalizacji drogowej: 
MZD, tel. 334726010, od 7.30 do 15.30
 
PreZero Bielsko-Biała S.A. (dawniej SUEZ)
w godzinach pracy tel. 459595469, 571232625
e-mail: BOK.BB@prezero.com

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

Miejski Zarząd Dróg, tel. 334726010 od 7.30 do 15.30
e-mail: sekretariat@mzd.bielsko.pl
Dział Parkingów i Strefa Płatnego Parkowania:
 334726000

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

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej:   
tel. 338146221 lub 19288
Niebieska Linia 338119900
telefon dla niesłyszących i niedosłyszących (kontakt 
w formie sms) 530560611
e-mail: poikbielsko@interia.pl

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 338150984

Straż Miejska  tel. 986, 338228114, 338228115
e-mail: sm@strazmiejska.bielsko.pl
Miejska Komenda Policji tel. 997, 112, 478571255
Państwowa Straż Pożarna tel. 998, 338126065

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

Rada Seniorów Miasta Bielska-Białej tel. 518676301
dyżury w czwartki w godz. 11.00-13.00 w siedzibie RS 
przy ul. Stanisława Stojałowskiego 32

 

Powikłania po zakażeniu koronawirusem SARS-
-CoV-2 to problem, który coraz wyraźniej dostrzegają 
naukowcy i lekarze. Już teraz dotykają one milionów lu-
dzi na całym świecie. Nic dziwnego, że coraz więcej 
badań i analiz poświęcanych jest właśnie konsekwen-
cjom przejścia COVID-19. Jedną z nich jest prawdopo-
dobieństwo zachorowania na cukrzycę.

Nowe badania wskazują na  związek pomiędzy 
cukrzycą  a COVID-19. Okazuje  się,  że  osoby,  które 
przeszły zakażenie, są bardziej narażone na rozwój cu-
krzycy. Analiza badawcza nie wykazuje, że COVID-19 
powoduje cukrzycę, ale podkreśla korelację,  jaka ist-
nieje pomiędzy tymi dwoma schorzeniami. Wielu endo-
krynologów podejrzewa, że wirus SARS-CoV-2 może 
uszkadzać trzustkę i tym samym powodować problemy 
z kontrolą glukozy we krwi, co w konsekwencji może 
prowadzić do rozwoju cukrzycy.

Niedawna publikacja w naukowym czasopiśmie 
medycznym The Lancet wskazała nawet na 40-procen-
towy wzrost ryzyka zdiagnozowania cukrzycy, przede 
wszystkim cukrzycy typu 2. 

Rezultaty analiz badaczy mogą świadczyć o tym, 
że potencjalnie cukrzyca typu 2 może być składnikiem 
długiego COVID-19. 

Przekonują o  tym również badania niemieckich 
specjalistów, którzy wykazali, że wirus SARS-CoV-2, 
poza płucami, może atakować inne narządy, w tym tak-
że trzustkę. Z tego powodu u pacjentów z COVID-19 
zaobserwowano m.in.  zmniejszoną  liczbę pęcherzy-
ków wydzielniczych trzustki, odpowiadających za wy-
dzielanie insuliny. Stwierdzono też, że po przechorowa-
niu COVID-19 u niektórych osób, wcześniej całkowicie 
zdrowych,  rozwija się  insulinooporność. Świadczy  to 
o tym, że infekcja SARS-CoV-2 uszkadzająca komór-
ki beta z pęcherzykami wydzielniczymi nie jest jedynie 
przejściowa.

Cukrzyca  typu  2  dotyczy/będzie  dotyczyć  tyl-
ko części osób po przechorowaniu COVID-19. Jednak 
każdy, kto przeszedł  infekcję SARS-CoV-2, powinien 
zwrócić uwagę na występowanie pierwszych objawów 
cukrzycy, takich jak:

– nadmierne zmęczenie,
– utrata apetytu,
– nadmierne pragnienie,
– częste oddawanie moczu,
– niewyraźne widzenie,
– swędzenie w okolicy narządów płciowych. 
COVID-19 może  też wywołać  cukrzycę  typu  1, 

uważaną za chorobę autoimmunologiczną (mechani-
zmy obronne organizmu atakują komórki produkujące 
insulinę, zatrzymując w ten sposób produkcję tego hor-
monu i doprowadzając do rozwoju choroby). W przy-
padku cukrzycy typu 1 istnieje predyspozycja genetycz-
na do zachorowania, jednak zawsze musi zaistnieć pe-
wien czynnik wywołujący autoagresję. Takim czynni-
kiem mogą być wirusy, a SARS-CoV-2, co zostało udo-
wodnione, jest wirusem o potencjale autoimmunogen-
nym. Wirusy te nie niszczą trzustki, tylko uruchamiają 
kaskadę reakcji autoagresji – układ odpornościowy za-
miast bronić, zaczyna niszczyć komórki organizmu.

Dlatego  zarówno  pacjenci,  jak  i  lekarze  winni 
być szczególnie wyczuleni na występowanie objawów 
świadczących  o  zaburzeniach  poziomu  glukozy  po 
przechorowaniu COVID-19.

Reasumując  –  opieka  po  COVID-19  powinna 
obejmować także kontrolę glikemii. Wczesne rozpozna-
nie zaburzeń metabolizmu glukozy pozwoli na szybkie 
wdrożenie pogłębionej diagnostyki i podjęcie leczenia.

dr n. med. Iwona Petrulewicz-Salamon
specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog 

CUKRZYCA PO COVID-19

Do 7 grudnia potrwają konsultacje społeczne 
projektu dokumentu pn. Polityka postępowania Mia-
sta Bielska-Białej w zakresie ochrony zwierząt na 
lata 2022-2030. Konsultacje odbywają się zgodnie 
z zarządzeniem nr ON-II.0050.3259.2022.SOP Pre-
zydenta Miasta Bielska-Białej z 22 listopada 2022 r. 

Konsultacje  swoim zasięgiem obejmują ob-
szar Bielska-Białej. Do udziału w nich uprawnieni 
są wszyscy mieszkańcy miasta, a polegają one na 
kierowaniu opinii oraz uwag w formie pisemnej lub 
elektronicznej. 

Opinie  i uwagi w  ramach konsultacji można 
zgłaszać poprzez formularz interaktywny zamiesz-
czony na stronie  internetowej Urzędu Miejskiego 
w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym, 
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
gosp.miejska@um.bielsko-biala.pl  lub  pisemnie 
w Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskie-
go w Bielsku-Białej przy ul. ks. Stanisława Stoja-
łowskiego 32, pokój 111.

Jednostką wyznaczoną do udzielania wyja-
śnień w związku z konsultacjami jest Wydział Go-
spodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego.                    q
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MEDALE LACHOWSKICH
Trzy  medale  zdobyli  zawodnicy 

Klubu Sportowego Sprint  Bielsko-Bia-
ła na Mistrzostwach Śląska w Biegach 
Przełajowych w Bytomiu.

Zawody  rozegrano  20  listopada. 
Mimo  surowych  warunków  reprezen-
tanci bielskiego klubu dzielnie walczyli 
o sukces. Maciej Lachowski został Mi-
strzem Śląska w biegu na 4 km w ka-
tegorii U18, Aurelia Lachowska wicemi-
strzynią Śląska w biegu na 2 km w kate-
gorii U16, a Mikołaj Urbaś zajął 3. miej-
sce w biegu na 2 km w kategorii U16.

Oto wyniki  pozostałych  zawodni-

ków KS Sprint w Mistrzostwach Śląska 
Biegach Przełajowych w Bytomiu:

Małgorzata  Taredź  –  6.  miejsce 
w biegu na 800 m w kategorii U14;

Piotr Talik – 8 miejsce w biegu na  
1 km w kategorii U16;

Szymon  Pasowicz  –  9.  miejsce 
w biegu na 800 m w kategorii U12;

Franek Wiśniewski  –  10. miejsce 
w biegu na 800 m w kategorii U12;

Michał Kowala – 15. niejsce w bie-
gu na 2 km w kategorii U16;

Wiktor Patoła – 26. miejsce w bie-
gu na 1 km w kategorii U14; 

Oliwka  Głowacka  –  29.  miejsce 
w biegu na 800 m w kat. U12.          JacK 

TENISISTKI Z TUWIMA
Tenisistki z Bielska-Białej reprezentujące 

Zespół  Szkół  im.  Juliana  Tuwima  zwyciężyły 
w finałach mistrzostw województwa śląskiego 
szkół ponadpodstawowych w tenisie stołowym, 
który odbył się w Bytomiu.

W zawodach udział wzięło 8  trzyosobo-
wych drużyn, które zostały podzielone na dwie 
grupy. W pierwszej grupie znalazły się dziew-
częta  z  Bielska-Białej,  Cieszyna,  Katowic, 
Szczekocin i grały systemem każdy z każdym. 

Zawodniczki Tuwima wygrały swoją gru-
pę po rozegraniu 10 meczów singlowych i 3 de-
blowych. Wygrana w półfinale 3:2 z uczennica-
mi z Tarnowskich Gór otworzyła drogę do fina-
łu, kolejne zwycięstwo 3:2 nad Rudą Śląską po-
zwoliło cieszyć się z mistrzostwa. 

Oto skład drużyny Tuwima, która zwycię-
żyła w zawodach miejskich, rejonowych, półfi-
nałowych i finałowych: Weronika Indeka, Laura 
Gruchała, Klaudia Folek, Justyna Antos. Opie-
kun drużyny: Anna Karkoszka. Przed zawod-
niczkami zawody ogólnopolskie.     oprac. JacK

Worek medali  przywiozły  z  Budapesztu 
z zawodów Pole and Aerial Art Hungary zawod-
niczki klubu Appa Studio Akrobatyki Powietrz-
nej Anna Polak w Bielsku-Białej.

Debiutująca w nowym układzie w kategorii 
Aerial hoop Mia Sznapka zdobyła złoty medal, 
w  kategorii wiekowej 6-14  lat Magdalena Leś 
uzyskała  srebro,  natomiast w  kategorii  duety 
Aerial hoop junior Diana Smyrska i Magdalena 
Leś również wywalczyły złoto.

AKROBATKI ZE ŚWIETNYMI WYNIKAMI
W kategorii  najwyższej – profesjonaliści 

juniorzy – występowała Laura Sznapka, która 
pokazała najwyższą klasę wykonania układu, 
jednak zabrakło jej do podium.

W kategorii Aerial hoop profesjonaliści do-
rośli 18+ brała udział Kinga Niszwic, która rów-
nież wykonała swój program bezbłędnie.

Natomiast w Pole dance Aleksandra Glos 
i Marcelina Biłka w kategorii duety juniorzy zdo-
były złoto. Również złoto, ale w kategorii dorośli 

profesjonaliści  trafiło do An-
ny Polak  i Gabrieli Frączek, 
a w kategorii juniorzy II profe-
sjonaliści Maja Baranowska 
wywalczyła brąz.

Kolejne starty zawodni-
ków  już w  grudniu  podczas 
Mistrzostw  Świata  we Wło-
szech.                      oprac. ek

Na zdjęciu: 
medalistki z Appa Studio

LIGOWYM OKIEM
PLUS LIGA – MĘŻCZYŹNI 
18 listopada, PGS Stal Nysa – 
BBTS Bielsko-Biała 3:0 (25:14, 
25:18, 25:21); 22 listopada, Trefl 
Gdańsk – BBTS B-B 3:0 (25:17, 
25:22, 25:22); 27 listopada 
BBTS B-B – Asseco Resovia 
0:3 (18:25, 20:25, 18:25)
tabela: 
1. Jastrzębski Węgiel (33 pkt.)
2. Asseco Resovia (29 pkt.)
3. Aluron CMC Warta Zawiercie 
(29 pkt.)
…
16. BBTS B-B (2 pkt.) 

TAURON LIGA – KOBIETY 
22 listopada, BKS BOSTIK Biel-
sko-Biała – Developres BELLA 
DOLINA Rzeszów 3:0 (20:25, 
11:25, 20:25); 26 listopada, #Vol-
leyWrocław – BKS BOSTIK B-B 
2:3 (23:25, 25:17, 25:22, 20:25, 
6:15)
tabela:
1. ŁKS Commercecon (15 pkt.)
2. Developres BELLA DOLINA 
Rzeszów (15 pkt.)
3. Grupa Azoty Chemik Police 
(11 pkt)
.....
5. BKS BOSTIK B-B (9 pkt.)

FUTSAL EKSTRAKLASA 
12 listopada, Red Dragons Pnie-
wy – Rekord Bielsko-Biała 5:6 

(2:2); 19 listopada, Rekord B-B 
– Słoneczny Stok Jagiellonia 
Białystok 5:3 (2:2); 26 listopa-
da, BSF ABF Bochnia – Rekord 
B-B 1:4 (0:4)
tabela: 
1. Rekord B-B (30 pkt.)
2. KS Constract Lubawa (28 
pkt.)
3. Piast Gliwice (25 pkt.)

FORTUNA 1. LIGA
Przerwa zimowa 
tabela: 
1. ŁKS Łódź (37 pkt)
2. Puszcza Niepołomice (34 
pkt.)
3. Ruch Chorzów (32 pkt)
....... 
8. Podbeskidzie B-B (27 pkt.)

2. LIGA MĘŻCZYZN PZKOSZ
19 listopada, Basket Hills Biel-
sko-Biała – KKS Ragor Tarnow-
skie Góry 80:73 (49:32) 
12 listopada, Oknoplast AZT 
AGH II Kraków – Basket Hills 
Bielsko-Biała 56:83 (27:41)
tabela:
1. AZS AWF Mickiewicz Romus 
Katowice (22 pkt.)
2. Niedźwiadki Chemart Prze-
myśl (29 pkt.)
3. OPTeam Stolaro Resovia 
Rzeszów ( 18 pkt.)
..... 
7. Dass BH B-B (17 pkt.)

oprac. ps
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–  Zdarzyła  nam  się  setka:  80.  roczni-
ca urodzin mojego  taty  i  20.  Jazzowa Jesień 
w Bielsku-Białej im. Tomasza Stańko – zauwa-
żyła,  rozpoczynając  17  listopada  w  Bielskim 
Centrum Kultury  im. Marii  Koterbskiej  jubile-
uszową edycję jazzowej imprezy, autorka festi-
walowego programu i producentka Anna Stań-
ko.

O historii Jazzowej Jesieni podczas inau-
guracji w BCK mówiło się sporo. Jego począt-
ki przypomniał Marek Tomalik, mówiąc, że festi-
wal wyniknął z rozmów znakomitego trębacza 
Tomasza Stańki z ówczesnym dyrektorem Biel-
skiego Centrum Kultury Władysławem Szczot-
ką. Przez 20 lat festiwalu odbyło się ok. 150 kon-
certów wspaniałych muzyków z całego świata. 
Sam Tomasz Stańko co roku na Jazzowej Je-
sieni prezentował swój nowy projekt specjalny.

Anna Stańko, córka trębacza, przez wie-
le lat wraz z ojcem współtworzyła festiwal, a po 
jego odejściu w 2018 r. kontynuuje dzieło ojca.

 – Zastanawiałam się, jakiej muzyki chciał-
by posłuchać na tym festiwalu tata. Odważnych, 
wymagających,  przestrzennych  kompozycji. 
I taki będzie ten festiwal, dla znakomitej wyro-
bionej publiczności – powiedziała A. Stańko.

20. Jazzową Jesień w Bielsku-Białej za-
inaugurował koncert zatytułowany Tomasz Dą-
browski & Istnienia Poszczególne. Tomasz Dą-
browski grał swoje kompozycje i nawiązania do 
muzyki Tomasza Stańki. Drugim koncertem te-
go wieczoru był  niespodziewanie  solowy wy-
stęp pianisty Bobo Stensona. W programie fe-
stiwalu był  zapisany koncert  jego  tria,  jednak 
nieprzewidziane okoliczności sprawiły, że wy-
stąpił sam, z bardzo kameralnym koncertem.

Podczas  drugiego  wieczoru  pianista 
Marcin Masecki  i skrzypek Marcin Markowicz 
przedstawili muzyczny portret  jednego  z  naj-
wybitniejszych kompozytorów współczesnych 
Arvo Pärta. Potem na scenie BCK pojawił się 
ze swoim zespołem trębacz młodego pokolenia, 
którego Tomasz Stańko niezwykle cenił – Avi-
shai Cohen. 

19  listopada w Bielskim Centrum Kultu-
ry wystąpił zespół Nik Bärtsch’s Mobile, a po-
tem  zabrzmiała muzyka  jednego  z  najwybit-
niejszych współczesnych kompozytorów Paw-
ła Mykietyna w wykonaniu Royal String Quar-
tet (Izabella Szałaj-Zimak – I skrzypce, Elwira 
Przybyłowska – II skrzypce, Paweł Czarny – al-
tówka i Michał Pepol – wiolonczela).

Za  niezwykłą  muzykę  do  filmu  IO  Pa-
weł Mykietyn otrzymał na  festiwalu  filmowym 
w Cannes nagrodę Soundrack Award. Jako nie-
spodziankę podczas 20. JJ mieliśmy przyjem-
ność posłuchać tej kompozycji  i to w wykona-
niu samego kompozytora, który po prostu wstał 
z jednego z krzeseł na widowni BCK, wszedł na 
scenę i zasiadł za fortepianem. Było to niezwy-
kłe zdarzenie, ponieważ Paweł Mykietyn od 14 
lat nie występował publicznie!

20. Jazzowa Jesień zakończyła się bar-
dzo intymnie, niespiesznie i refleksyjnie. Na fi-
nał usłyszeliśmy słuchowisko z muzyką na ży-
wo Envee, Michałowski i goście Stańko na głos, 
pełne refleksji Tomasza Stańki o muzyce, życiu, 
śmierci, przemijaniu i porządku wszechświata, 
zilustrowane jego kompozycjami w wykonaniu 
znakomitych, również bielskich muzyków. Usły-
szeliśmy Macieja Obarę na saksofonie, bielsz-
czanina Jana Pieniążka na perkusji i naszą biel-
ską Kasię Pietrzko na  fortepianie oraz Pawła 
Stachowiaka  na  basie.  Razem  stworzyli  nie-
zwykły spektakl muzyczny, pełen klasycznego, 
melodyjnego  jazzu, wspaniałych  improwizacji 
i autentycznej radości, która z artystów emano-
wała na całą salę.

A Stańko na głos to bardzo osobiste wy-
wody mistrza na wiele tematów. Począwszy od 
zagadnień dotyczących jazzu i pisania muzyki: 

To była jubileuszowa, romantyczna i  jaz-
zowa edycja Jazzowej Jesieni w Bielsku-Białej. 
Festiwal trwał 4 dni, a publiczność mogła posłu-
chać 7 koncertów. Już po raz 20. najlepsi jazz-
mani z całego świata zjechali do Bielska-Białej, 
żeby zaprezentować swoją muzykę w Bielskim 
Centrum Kultury.                                          wag, ek

SETKA ZE STAŃKĄ
20. Jazzowa Jesień w Bielsku-Białej im. Tomasza Stańko 

Bobo Stenson Tomasz Dąbrowski & Istnienia Poszczególne

Avishai Cohen

Royal String Quartet

Envee, Michałowski i goście Stańko na głos


