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Pieniądze dla 
bielskich szPitali
Ponad 1.200.000 zł trafi 
do bielskich szpitali. To 
pieniądze na zakup sprzętu 
potrzebnego do walki  
z pandemią koronawirusa.  
O ich przyznaniu 22 czerwca 
zdecydowali radni Sejmiku 
Województwa Śląskiego, 
wcześniej – na majowej 
sesji – utworzyli w tym celu 
Solidarnościowy Fundusz 
Wsparcia dla szpitali 
powiatowych.

Syrenka, Reksio i Diabełek – to 
pierwsze uruchomione w tym roku  
w mieście fontanny. Zazwyczaj cieszy-
ły bielszczan już od długiego majowego 
weekendu. Inaczej było w tym roku.

Fontanny nie działały z powodu 
związanych z pandemią obostrzeń. Te-
raz sanepid pozwolił na uruchomienie 
trzech z nich. W Bielsku-Białej nadal nie 
działają pozostałe, czyli te rozpraszają-
ce mgiełkę wodną. Zdaniem Głównego 
Inspektora Sanitarnego, taka mgiełka 
może bowiem stać się przyczyną zaka-
żenia koronawirusem.

Najwcześniej uruchomiony został 
Diabełek w murze zamku Sułkowskich. 
Wnęka, w której się znajduje, jest wie-
czorem podświetlona na czerwono. Wo-
dą tryska też Syrenka na ulicy Przechód 
Schodowy i Reksio na placu pomiędzy 
ulicami 11 Listopada i ks. Stanisława 
Stojałowskiego. Wokół uruchomionych 
fontann posadzono kolorowe kwiaty. 

W sumie na terenie Bielska-Białej 
jest dziesięć fontann.                              ek

ciąg dalszy na str. 7
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Pierwsza tura 
wyborów

W wyborach prezydenckich w Biel-
sku-Białej wzięło udział 68,99 procent 
uprawnionych. Na kandydata zjedno-
czonej prawicy i urzędującego prezy-
denta Andrzeja Dudę zagłosowało w na- 
szym mieście 33.075 wyborców – 36,99 
proc. Drugie miejsce zajął Rafał Trza-
skowski z Komitetu Obywatelskiego  
z wynikiem 31.893 głosów – 35,66 proc. 
To oni spotkają się w drugiej turze wybo-
rów, która odbędzie się 12 lipca.

Pozostali kandydaci uzyskali na-
stępujące wyniki: niezależny Szymon 
Hołownia 15,89 proc. (14.208 głosów), 
Krzysztof Bosak z Konfederacji 6,76 
proc. (6.049 głosów), Robert Biedroń  
z Lewicy 2,25 proc. (2.015 głosów), Wła-
dysław Kosiniak-Kamysz z PSL 1,60 
proc. (1.431 głosów), Stanisław Żółtek 
0,22 proc. (198 głosów), Marek Jakubiak 
0,18 proc. (164 głosy), Paweł Tanajno 
0,16 proc. (140 głosów), Waldemar Wit-
kowski 0,15 proc. (136 głosów) i Miro-
sław Piotrowski 0,13 proc. (116 głosów). 

JacK 

Akademia Techniczno-Humanistyczna ma nowego rektora na ka-
dencję 2020-2024. Został nim profesor ATH Jacek Nowakowski. O jego 
wyborze zdecydowało 29 czerwca Kolegium Elektorów. 

 – Będę starał się tak pracować, aby z upływem kolejnych miesięcy 
zjednać wokół zespołu, który będę budował, jak największą grupę osób 
– tak aby nasza uczelnia się rozwijała – deklarował w swoim pierwszym 
przemówieniu nowo wybrany rektor. 

Dr hab. inż. Jacek Nowakowski do tej pory był dziekanem Wydziału 
Budowy Maszyn i Informatyki ATH. W 1986 roku ukończył Wydział Budo-
wy Maszyn Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej, specjalność samo-
chody i silniki. Jest wychowankiem profesorów Jana Wajanda i Macieja 
Sobieszczańskiego. Zajmuje się zasilaniem i sterowaniem silników spa-
linowych, modelowaniem procesu roboczego silników spalinowych oraz 
eksploatacją układów napędowych pojazdów samochodowych. Interesuje 
się lotnictwem, historią, malarstwem, jeździ na nartach.                    opr. ek

1 lipca przypada Dzień Psa i z tej okazji prezydent Jarosław Klima-
szewski odwiedził Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Reksio 
w Bielsku-Białej. Miał okazję dokładniej przyjrzeć się z codziennemu życiu 
podopiecznych schroniska, a także poznać osobiście pracowników pla-
cówki.

Prezydent Bielska-Białej wybrał się również na krótki spacer z Mala-
kiem – pięcioletnim psem przeznaczonym do adopcji. 

Dzień Psa to stosunkowo młoda inicjatywa, ustanowiona w 2007 ro-
ku. Zrodziła się w Polsce i nie ma charakteru międzynarodowego. 1 lipca 
to nie przypadkowa data, ponieważ to właśnie latem trafia do schronisk 
najwięcej psów. 

W bielskim schronisku na adopcję czeka obecnie 76 psów i 120 ko-
tów.                                                                                                                   ps

sPacer z malakiem

jacek nowakowski  
nowym rektorem ath

Rozpoczął się ostatni etap przebudowy ul. Żywieckiej w Bielsku-Bia-
łej. Mowa o około 440-metrowym odcinku od ul. Owocowej do ul. Sielanki. 
Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. 

Prace w tym miejscu związane są z wykonaniem przepustów i in-
nych urządzeń infrastrukturalnych. Dlatego jezdnia jest całkowicie za-
mknięta. Utrudnienia potrwają do 31 lipca. Wykonawca musi zdążyć z pra-
cami związanymi z zamknięciem odcinka, bo już 7 sierpnia br. m.in. tą tra-
są przejedzie Tour de Pologne. Później prace będą kontynuowane. 

Zamkniętym fragmentem ul. Żywieckiej może poruszać się komuni-
kacja zbiorowa, zarówno autobusy PKS, jak i komunikacja miejska, służby 
interwencyjne i mieszkańcy dojeżdżający do swoich posesji. Ruch tran-
zytowy odbywa się objazdem i jest poprowadzony ul. Przędzalniczą, By-
strzańską, odcinkiem ul. Szczyrkowskiej w Bystrej oraz ul. Wyzwolenia  
w Wilkowicach. To ostatni etap całkowitej przebudowy ul. Żywieckiej – na 
odcinku od ul. Lwowskiej do granicy miasta.                                                            ek

objazd odcinka  
ul. Żywieckiej

wakacyjny rozkład 
jazdy mzk

Od 1 lipca zmienił się rozkład jazdy 
autobusów komunikacji miejskiej w Biel-
sku-Białej. Miejski Zakład Komunikacyj-
ny wprowadził zmiany w dni robocze na 
czas wakacji. Przywrócone zostało kur-
sowanie linii nr 18 oraz 27. Do 31 sierp-
nia wakacyjny rozkład jazdy obowiązuje 
na liniach nr 2, 4, 6, 20, 23, 24, 28, 31 
oraz 57. MZK zawiesza także kursowa-
nie linii nr 56BIS i wprowadza korekty 
rozkładu jazdy w dni robocze na liniach 
nr 56 i 10. 

Szczegóły przejazdów na stronie 
komunikacja.bielsko.pl, rozkłady można 
również sprawdzić na stronie rozklady.
bielsko.pl/                                           opr. ek Rekordowa liczba 800 zgłoszeń napłynęła na eliminacje do trzeciej 

edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Bajkowej. Eliminacje trwały 
trzy dni i odbyły się on-line. Wśród uczestników byli soliści, duety i ze-
społy. Udział mogli wziąć wszyscy chętni, bez względu na wiek. Najwyż-
sza kategoria wiekowa zaczyna się od 15 lat i nie ma górnej granicy. Naj-
większym powodzeniem, jak co roku, cieszyły się piosenki z bajek Di-
sneya, w tym roku śpiewane głównie w języku angielskim. Pojawiała się 
też Pszczółka Maja.

– Spośród 300 wybranych wykonawców do półfinału zakwalifikowa-
ło się 50 uczestników – mówi Magda Ostrowska z Akademii Pasji i Rozwo-
ju, organizatora festiwalu.  

Organizatorzy mają nadzieję, że półfinał, finał oraz gala finałowa od-
będą się, już na żywo, 29 sierpnia br. w Bielskim Centrum Kultury. W pla-
nach jest też transmisja tego wydarzenia w Internecie.                            ek

śPiewają disneya  
i Pszczółkę maję
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Raport o stanie miasta i wotum zaufania
Od zeszłego roku prezydent miasta przedsta-

wia Radzie Miejskiej raport o stanie miasta, nad któ-
rym rada debatuje. Raport tworzony jest w oparciu  
o wytyczne Związku Miast Polskich, który przygotował 
propozycję struktury tego dokumentu, aby ułatwić sa-
morządom bardziej szczegółowe określenie zakresu 
działalności prezydenta miasta, jaki winien być w ra-
porcie ujęty.

W Raporcie o stanie miasta Bielska-Białej za rok 
2019 zawarte zostały m.in. informacje demograficzne, 
gospodarcze oraz dane z rynku pracy. Przedstawiony 
został stan mienia gminnego, dane na temat gospodar-
ki nieruchomościami oraz spółek prawa handlowego 
z udziałem kapitałowym gminy. Omówiono strategie, 
polityki oraz programy realizowane w mieście w 2019 
r., dotyczące m.in. rozwoju miasta, transportu publicz-
nego, mieszkalnictwa i ochrony zabytków, planowania 
przestrzennego, rewitalizacji obszarów miejskich, po-
mocy społecznej, współpracy z organizacjami poza-
rządowymi, ochrony środowiska oraz gospodarki miej-
skiej. Mowa w nim także o aktywności poszczególnych 
wydziałów Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz 
miejskich jednostek organizacyjnych w dziedzinach 
takich, jak fundusze unijne, inwestycje, drogownic-
two, gospodarka odpadami, zarządzanie kryzysowe, 
oświata, kultura i sztuka, kultura fizyczna i sport, pro-
mocja miasta. Dokument przedstawia dane dotyczą-
ce realizacji uchwał RM czy Budżetu Obywatelskiego. 

Radni bardzo chwalili przygotowany dokument, 
który w sposób całościowy ukazuje złożoną struktu-
rę miasta i wszystkie aspekty życia Bielska-Białej. Za-
dawali wiele pytań, aby doprecyzować zapisy raportu. 
Jak zawsze przy tego typu ocenach, opozycja skupiała 
swoją uwagę na poszukiwaniu słabych punktów, a ko-
alicja rządząca uwypuklała mocne strony miasta. 

Po długiej dyskusji większość radnych uznała, że 
Bielsko-Biała jest w fazie dynamicznego rozwoju, cze-
mu dała wyraz podczas głosowania. 17 radnych było 

mocne strony bielska-białej
Podczas XX sesji Rady Miejskiej 23 czerwca radni, wysłuchawszy raportu o stanie miasta,  udzielili prezydentowi Jarosławowi 
Klimaszewskiemu wotum zaufania. Prezydent otrzymał również absolutorium za wykonanie budżetu miasta Bielska-Białej w 2019 roku. 

mówi prezydent Bielska-Białej 
Jarosław Klimaszewski:

Dobry stan Bielska-Białej to w większości za-
sługa gospodarnych i pracowitych mieszkań-
ców miasta, którym za ich zaangażowanie we 
wszystkich dziedzinach życia bardzo dziękuję. 
Bezrobocie za rok 2019 wyniosło 1,7 procent. 
Miasto doskonale wypada we wszystkich 
rankingach – Fundacja Batorego w rankingu 
Super Samorząd 2019 w klasyfikacji ogólnej 
umieściła nas na 1. miejscu w kraju. Więk-
szość miejskich spółek dobrze radzi sobie  
w zmieniającej się rzeczywistości gospodar-
czej. Dużą popularnością cieszy się Budżet 
Obywatelski.  

Rok 2019 był kolejnym pozytywnym rokiem 
dla finansów naszego miasta. Biorąc pod 
uwagę wykonanie wydatków bieżących na 
poziomie 96,6 proc., należy stwierdzić, że 
budżet został wykonany prawidłowo. Taki po-
ziom wydatków jest wynikiem poczynionych 
oszczędności w różnych dziedzinach, jak rów-
nież niższych kosztów obsługi kredytów, po-
życzek i poręczeń, przy jednoczesnym reago-
waniu na potrzeby mieszkańców i wzrost płac 
w sektorze samorządowym. Wydatki bieżące 
były ukierunkowane na realizację zadań wła-
snych, jak i na możliwie jak najbardziej efek-
tywne zaspokojenie zbiorowych potrzeb lokal-
nej społeczności. q

za przyjęciem raportu i udzieleniem prezydentowi Jaro-
sławowi Klimaszewskiemu wotum zaufania, 6 radnych 
głosowało przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W stosunku do uchwalonego budżetu, plan do-
chodów zmniejszył się o 19,2 mln zł, a plan wydatków 
zwiększył się o 81,1 mln zł. Rok 2019 zamknął się defi-
cytem na poziomie 68,3 mln zł, czyli o 30 mln zł mniej-
szym niż pierwotnie planowano. Na ograniczenie po-
ziomu deficytu budżetowego wpływ miało niższe wyko-
nanie wydatków majątkowych, a także wydatków bie-
żących.

 – Realizacja dochodów wrażliwych na wahania 
koniunktury utrzymała się na podobnym poziomie, jak 
w roku poprzednim. Dochody ogółem zostały wykona-
ne w wysokości 1.235,1 mln zł, tj. w 101 proc. planu, to 
jednocześnie wzrost w porównaniu do 2018 roku o 15,5 
proc. Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 
1.125,1 mln zł, tj. 101 proc. planu, a dochody majątko-
we w kwocie 109,9 mln zł, tj. 102 proc. planu – stwier-
dził prezydent Jarosław Klimaszewski, prezentując wy-
konanie budżetu.

Udział głównych źródeł dochodów w dochodach 
ogółem kształtował się następująco:

 – udziały w podatkach (PIT i CIT) – 351,6 mln zł, 
t.j. 28,5 proc.;

 – dochody ze sprzedaży majątku – 8,3 mln zł, tj. 
0,7 proc.;

 – subwencja ogólna – 253,2 mln zł, tj. 20,5 proc.
 – dotacje i środki na cele bieżące i inwestycje – 

335,2 mln zł, tj. 27,1 proc.;
 – pozostałe dochody – 286,8 mln zł, tj. 23,2 proc.
Udziały w podatkach (PIT i CIT) stanowiły prawie 

29 proc. dochodów ogółem, a więc poziom ich wyko-
nania był bardzo istotny dla finansów miasta. Udziały 
w PIT zostały wykonane w wysokości 319,8 mln zł i są 
wyższe tylko o 3 mln zł od wielkości zaplanowanych 
przez Ministerstwo Finansów. Pierwszy raz od pię-
ciu lat budżet miasta odczuł spadek wpływów z tytułu 
udziałów w PIT. Należy przypomnieć, że wpływy z PIT 
za 2018 rok były wyższe w stosunku do roku poprzed-
niego o 38 mln zł. 

więcej o zawartości raportu napiszemy w kolejnym  
numerze MS; cały, liczący 304 strony dokument moż-
na znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej UM pod 
adresem bip.um.bielsko.pl/

Absolutorium za budżet 2019 
Rozpoczynając obrady nad punktami dotyczący-

mi absolutorium, przewodniczący Rady Miejskiej Ja-
nusz Okrzesik przypomniał, że Regionalna Izba Ob-
rachunkowa w Katowicach wydała pozytywną opinię 
o sprawozdaniu z wykonania budżetu Bielska-Białej za 
2019 rok.

Budżet miasta na 2019 rok został uchwalony 18 
grudnia 2018 roku. Wynosił po stronie planowanych 
dochodów 1.242,2 mln zł i planowanych wydatków 
1.340,5 mln zł, deficyt oznaczono kwotą 98,3 mln zł, 
źródłem jego pokrycia miał być kredyt bankowy w wy-
sokości 138,7 mln zł. W wyniku zmian budżetu w trak-
cie roku – spowodowanych między innymi zwiększe-
niem dochodów (subwencji, dotacji), uzyskaniem środ-
ków z budżetu Unii Europejskiej z tytułu refundacji po-
niesionych wydatków oraz zawarcia umów dla nowych 
projektów – na koniec 2019 roku dochody wykonano  
w kwocie 1.235,1 mln zł (101,0 proc.), wydatki w kwocie 
1.303,4 mln zł (91,7 proc.), a deficyt – 68,3 mln zł. ciąg dalszy na str. 4-5

prezydent Jarosław Klimaszewski, obok z-ca prezydenta 
Przemysław Kamiński
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MOCNE STRONY BIELSKA-BIAŁEJ
– dokończenie ze str. 3

Niestety 2019 rok nie był już tak korzystny dla fi-
nansów miasta, gdyż wpływy z PIT wzrosły tylko o 23,5 
mln zł w porównaniu do roku 2018. Na niższą wielkość 
udziałów W PIT miała wpływ zmiana przepisów prawa  
i obniżenie stawki PIT z 18 proc. na 17 proc., zwięk-
szenie kosztów uzyskania przychodu, wprowadzenie 
zerowego PIT dla osób poniżej 26. roku życia. Z tytu-
łu udziałów w CIT osiągnięto dochody w kwocie 31,8 
mln zł, o 0,5 mln zł niższe w porównaniu do 2018 roku.

 – Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 8,4 
mln zł, tj. 123,3 proc. planu, co daje 1,6 mln zł ponad-
planowych wpływów. Z tego 7,6 mln zł uzyskano z ty-
tułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości. Subwen-
cja ogólna wpłynęła w łącznej kwocie 253,2 mln zł, tj. 
100 proc. planu. Największy udział w subwencji ogólnej 
stanowi część oświatowa, którą otrzymano w kwocie 
246,6 mln zł. Subwencja równoważąca dla miasta wy-
niosła 6,5 mln zł. Dotacje i środki przeznaczone na cele 
bieżące i inwestycje stanowiły 27 proc. dochodów ogó-
łem i wyniosły 335,2 mln zł, z tego między innymi do-
tacje celowe z budżetu państwa – 220,3 mln zł (w tym 
127,9 mln zł – rządowy program Rodzina 500 plus), do-
tacje na zadania realizowane na podstawie porozumień 
z organami administracji rządowej oraz z innymi jed-
nostkami samorządu terytorialnego – 5,2 mln zł, środ-
ki z budżetu Unii Europejskiej – 96,2 mln zł, subwencja 
uzupełniająca na dofinansowanie inwestycji drogowej 
Rozbudowa ul. Żywieckiej w Bielsku-Białej – 7,7 mln 
zł. Pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości 
286,8 mln zł, co daje prawie 9 mln zł ponadplanowych 
wpływów. W tej grupie dochodów znajdują się przede 
wszystkim wpływy z podatków i opłat, wpływy ze zwro-
tów z lat ubiegłych, głównie zwrotu podatku VAT oraz 
dywidendy – informował prezydent J. Klimaszewski.

Wydatki ogółem zostały wykonane w kwocie 
1.303,4 mln zł, tj. 91,7 proc. planu; w porównaniu do 
2018 roku wzrosły o 18,4 proc. Wydatki bieżące wynio-
sły 1.012,3 mln zł i zostały wykonane w 96,6 proc. 

Najwyższe środki finansowe w ub.r. przezna-
czono na oświatę – 442 mln zł, tj. 33,9 proc. wydat-
ków ogółem (w 2018 r. 37,6 proc.); pomoc społeczną 
i rodzinę – 258,1 mln zł, tj.19,8 proc. wydatków ogółem 
(w 2018 r. 18,8 proc.); transport – 246,7 mln zł, tj. 19,0 
proc. wydatków ogółem (w 2018 r. 17,6 proc.) oraz go-
spodarkę komunalną i ochronę środowiska – 81,2 mln 
zł, tj. 6,2 proc. wydatków ogółem (w 2018 r. 5,8 proc.).

Wydatki bieżące w 2019 roku, w porównaniu z ro-
kiem poprzednim, wzrosły o 11,8 proc., tj. o 106,5 mln 
zł, co jest związane głównie z wyższymi wydatkami na 
oświatę oraz pomoc społeczną i rodzinę. Przekazywa-
na przez ministra finansów subwencja oświatowa nie 
pokrywa kosztów związanych z utrzymaniem oświa-
ty w mieście. W ubiegłym roku do zadań bieżących 
oświaty miasto musiało dopłacić z budżetu 144 mln zł, 
czyli o 12 mln zł więcej niż w roku 2018. Wzrost wydat-
ków na oświatę związany był m.in. ze wzrostem kosz-
tów dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym pla-
cówkom, podwyżkami płac dla nauczycieli, koniecz-
nością zmian organizacyjnych w placówkach oświato-
wych w związku z podwójnym naborem do szkół śred-
nich i zawodowych. 

W ubiegłym roku na zadania remontowe wydat-
kowano ponad 13 mln zł, z tego największe kwoty prze-
znaczono na remonty w szkołach i placówkach oświa-
towych. Znaczne środki na remonty wydatkował rów-
nież Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, który przezna-
czył 15,6 mln zł (w tym z dotacji z budżetu miasta pra-
wie 6,6 mln zł) na remonty pustostanów. W wyniku tych 
działań uzyskano 204 lokale (18 więcej niż w 2018 r.). 

Od 2005 roku miasto realizuje obowiązek wpłaty 
do budżetu państwa – na rzecz innych, mniej zamoż-
nych jednostek samorządu terytorialnego – podatku 
zwanego janosikowym. Jest to corocznie spore obcią-
żenie dla budżetu miasta. W 2019 roku miasto wpłaciło 
do budżetu państwa 10,3 mln zł. Ponadto na obsługę 
długu miasta w 2019 r. przeznaczono 2,3 mln zł, tj. o 0,1 
mln zł więcej niż w roku poprzednim. 

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwo-
cie 291,1 mln zł, czyli 77,9 proc. planu. Niewykonanie 
inwestycji na kwotę prawie 82 mln zł wynika głównie  
z przyczyn obiektywnych, związanych przede wszyst-
kim z brakiem możliwości pełnego wykorzystania środ-
ków w ramach niektórych zadań (m.in. Rozbudowa DK 
52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej); Rozbudowa odcinka 
drogi wojewódzkiej nr 942; Nowoczesna baza Beskidz-
kiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego; Rewi-
talizacja Willi Teodora Sixta; Podniesienie jakości, do-
stępności oraz zwiększenie wykorzystania administra-
cyjnych zasobów mapowych subregionu południowe-
go województwa śląskiego; Rozbudowa ulicy Szklanej  
w Bielsku-Białej; Aktywne przestrzenie – rewitalizacja 
terenów miejskich w Bielsku-Białej – Etap II i III; Śląska 
Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed – Telemedy-
cyna i eksploracja danych medycznych).

W 2019 r. wydatkowano na inwestycje łącznie 
291,1 mln zł, a więc o prawie 99 mln zł więcej niż w roku 
poprzednim. Najwięcej inwestycji zrealizowano w ob-
szarze transportu (179 mln zł), gospodarki mieszkanio-
wej (25,3 mln zł), oświaty (24,2 mln zł), ochrony zdrowia 
(23,6 mln zł) oraz gospodarki komunalnej i ochrony śro-
dowiska (13,3 mln zł). 

Kluczowe inwestycje oraz działania, których reali-
zacja przebiegała w minionym roku to: 

• inwestycje drogowe – budowa ulicy Nowohałc-
nowskiej oraz ulicy Międzyrzeckiej, parkingi przy uli-
cach Paderewskiego i Rychlińskiego, oświetlenie i uno-
wocześnienie 55 przejść dla pieszych, modernizacje 
ulic Cieszyńskiej, Krakowskiej oraz Żywieckiej;

• inwestycje infrastrukturalne – rozbudowa i mo-
dernizacja Bielskiego Centrum Kultury, modernizacja 
stadionu przy ulicy Młyńskiej, wybieg dla psów w Par-
ku Włókniarzy, 55 parkomatów w strefie płatnego par-
kowania, rozbudowa ścieżek Enduro Trails, 12 nowych 
stacji rowerów miejskich, rozbudowa Beskidzkiego 
Centrum Onkologii, modernizacja basenu na Osiedlu 
Beskidzkim, uruchomienie portalu Zapytaj Prezydenta, 
zmiany w komunikacji miejskiej, m.in. przekształcenie 
Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w spółkę;

• działania proekologiczne, w tym działania eko-
patrolu, który interweniował 1.507 razy oraz wykonał 
237 pomiarów dronem, a także priorytetowej ochrony 
drzew przy realizacji inwestycji na terenie miasta, mon-
taż ekosłupków informujących o stanie powietrza w wy-
branych miejscach, stworzenie stanowiska ogrodnika 
miejskiego, ukwiecenie skwerów;

• działania oświatowe – utworzenie Szkoły Pod-
stawowej nr 50 w Komorowicach, modernizacja Biel-
skiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycz-
nego;

• organizacja dwóch koncertów Gramy DoB-
Bro oraz koncertu Wyg(B)raliśmy Wolność, zwiększe-
nie zaangażowania miasta w promocję festiwali jazzo-
wych, kino letnie, pomnik Pampaliniego, rozszerzenie 
programu Świąt na Starówce, organizacja w Bielsku-
-Białej meczów Mistrzostw Świata U-20 w piłce nożnej, 
Tour de Pologne z metą na terenie miasta, powołanie 
Zjednoczonej Inicjatywy Rowerowej, otwarcie Galerii 
Bielskich Olimpijczyków, zmiana struktury organizacyj-
nej Urzędu Miejskiego, wykonanie nowej strony Urzędu 
Miejskiego, wprowadzenie nowego systemu kolejkowe-
go w UM, zwiększenie kwot w Budżecie Obywatelskim, 
wprowadzenie Karty Seniora, powołanie Aglomeracji 
Beskidzkiej, która ma być przeciwwagą dla metropolii 
śląskiej i silnym głosem na forum województwa.

 – Reasumując, należy stwierdzić, że wykonanie 
wydatków na poziomie prawie 92 proc. planu było opty-
malne w warunkach, w których poszczególne zadania 
budżetowe były realizowane. Budżet roku 2019 został 
uchwalony z planowanym deficytem. Źródłem pokrycia 
tego deficytu oraz zaciągniętych wcześniej zobowiązań 
z tytułu kredytów i pożyczek był kredyt bankowy w wy-
sokości 138,7 mln zł. Tworząc budżet na 2019 r., trudno 
było bowiem przewidzieć, jak zostaną zrealizowane do-
chody na koniec roku, a także jak kondycja gospodar-
ki krajowej przełoży się na sytuację finansową miasta. 
Po rozstrzygnięciu przetargu na udzielenie kredytu dłu-
goterminowego w wysokości 231 mln zł, w listopadzie 
zawarto umowę kredytową z bankiem. Kredyt został 
uruchomiony pod koniec grudnia 2019 r., jednak tylko  
w wysokości 150 mln zł, z czego 39,3 mln zł spłacono 
w lutym 2020 r. Ostatecznie rok budżetowy zakończył 
się deficytem w wysokości 68,3 mln zł – informował Ja-
rosław Klimaszewski. – Bardzo dobra realizacja do-
chodów bieżących i jednocześnie niższe niż planowa-
no wykonanie wydatków bieżących pozwoliły na wygo-
spodarowanie nadwyżki operacyjnej na poziomie 112,8 
mln zł. Wysoki poziom nadwyżki operacyjnej wraz z po-
niesieniem niskich kosztów obsługi długu (2,3 mln zł) 
korzystnie wpływają na zdolność obsługi posiadanego 
przez miasto zadłużenia, jak również na jego wiarygod-
ność kredytową. W związku z koniecznością urucho-
mienia kredytu w 2019 r. dług miasta wyniósł 220,1 mln 
zł, co stanowiło, zgodnie z opinią Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej, zaledwie 17,8 proc. wykonanych docho-
dów – dodał prezydent.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia w 2019 r. zo-
stał utrzymany na bezpiecznym poziomie. Limit mak-
symalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 
w ustawie o finansach publicznych wynosił 10,77 proc., 
natomiast na koniec 2019 r. wskaźnik ten wyniósł 2,72 
proc., co oznacza, że podobnie jak w roku 2018, nie 
przekroczył 1/4 dopuszczalnego wskaźnika.

Zgodnie z opinią biegłego rewidenta, sprawozda-
nie finansowe za 2019 r. przedstawia rzetelny i jasny 
obraz sytuacji majątkowej i finansowej Bielska-Białej na 
31 grudnia 2019 roku oraz jego wyniku finansowego. 
Utrzymywanie się na bardzo dobrym poziomie nadwyż-
ki operacyjnej oraz indywidualnego wskaźnika zadłuże-
nia jest niewątpliwie efektem długoletniej, racjonalnej  
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i odpowiedzialnej polityki finansowej miasta. Ma po-
zytywny wpływ na jego wiarygodność kredytową, sta-
nowi solidną podstawę w zakresie absorpcji środków  
w ramach bieżącej perspektywy finansowej Unii Euro-
pejskiej, a przede wszystkim jest potwierdzeniem sta-
bilnych finansów w minionym roku budżetowym. 

Na sytuację gospodarczą miasta ma jednak 
wpływ wiele czynników zewnętrznych. Decyzje podej-
mowane na szczeblu centralnym w zakresie przekazy-
wania samorządom dodatkowych zadań bez zapew-
nienia ich finansowania skutkują wzrostem wydatków 
również w kolejnych latach. Konsekwencje tych decyzji 
odczuwalne będą w latach następnych. 

 – Obecna sytuacja gospodarcza w kraju, zwią-
zana ze zmaganiem się z koronawirusem, jeszcze bar-
dziej utrudni i tak już trudną sytuację finansów publicz-
nych. Globalny kryzys będzie miał negatywne konse-
kwencje dla budżetu państwa, a co za tym idzie – dla 
budżetów samorządowych. Dlatego z przykrością mu-
szę stwierdzić, że chociażby z tego powodu w 2020 r. 
wstrzymana została przeze mnie decyzja o zwolnieniu 
podatników z zapłaty podatku od nieruchomości lub od-
roczeniu terminu jego zapłaty na wrzesień br., ponie-
waż przyszłość finansów samorządowych jest bardzo 
niepewna oraz oparta o nieaktualne dane, planowane 
w innej sytuacji gospodarczej. Bezpieczeństwo realiza-
cji podatków lokalnych jest w obecnym czasie jedynym 
gwarantem stabilnego samorządu. Te publicznopraw-
ne daniny na rzecz budżetu każdej gminy to swego ro-
dzaju dbałość mieszkańców o należytą realizację za-
dań własnych gmin. Jednocześnie musimy pamiętać, 
że lokalna społeczność będzie oczekiwała kontynuacji 
realizacji zadań własnych samorządu. Powrót do nor-
malności będzie determinował angażowanie dużych 
środków. Budżet naszego miasta musi być gotowy na 
wzrost wydatków, zarówno tych na bieżące funkcjono-
wanie miasta, jak i wydatków inwestycyjnych, mających 
pobudzić sektor lokalny. Każdy odpowiedzialny włodarz 
społeczności lokalnej w dobie kryzysu musi zapewnić 
bezpieczeństwo i stabilność realizacji naszych zadań 
na kolejne lata – mówił prezydent. – W świadomości 
mieszkańców funkcjonuje przekonanie, że to samorząd 
będzie przysłowiowym kołem zamachowym w czasie, 
gdy będzie trzeba odbudować dobrobyt lokalny. Na ten 
moment musimy walczyć z rozprzestrzeniającą się epi-
demią i zachować właściwe wskaźniki. Dlatego w dal-
szym ciągu konieczne będzie bieżące monitorowanie 
dochodów i wydatków oraz podejmowanie różnorakich 
działań, aby nadwyżka operacyjna oraz indywidualny 
wskaźnik zadłużenia utrzymywały się na poziomie tak 
dobrym jak obecnie – dodał. 

Po prezentacji prezydenta swoje stanowiska 
przedstawiły poszczególne kluby radnych. W imieniu 
Klubu Wspólnie dla Bielska-Białej głos zabrał radny 
Karol Markowski, w imieniu Klubu Niezależni.BB Mał-
gorzata Zarębska, a w imieniu Klubu Radnych Prawo 
i Sprawiedliwość radny Konrad Łoś. Pytali o szczegó-
ły dotyczące sytemu oświaty, komunikacji, opłat za go-
spodarowanie odpadami czy stanu dróg lokalnych. 

Po uzyskaniu odpowiedzi przeprowadzono głoso-
wanie, w wyniku którego prezydent miasta otrzymał ab-
solutorium. 18 radnych głosowało za, 6 wstrzymało się 
od głosu, nikt nie głosował przeciw. 

Jacek Kachel

Rada Miejska w Bielsku-Białej nadała Szkole Podstawo-
wej nr 23 w Bielsku-Białej imię Józefa Drożdża. Patron szkoły 
był harcerzem, nauczycielem, wychowawcą, działaczem sporto-
wym, osobą zasłużoną dla miasta. Swoją decyzją Rada Miejska 
przychyliła się do wspólnego wniosku Rady Pedagogicznej, Ra-
dy Rodziców i Samorządu Uczniowskiego SP 23.

Pieniądze na Projekty 
remontów kamienic

Kolejne dwa zabytkowe obiekty w Bielsku-Białej 
odzyskają utracony blask. Podczas XX sesji Rady Miej-
skiej 23 czerwca radni przyjęli projekty uchwał, które 
mają pomóc w sporządzeniu dokumentacji projektowej 
i konserwatorskiej remontu dwóch zabytkowych kamie-
nic – przy ul. Zamkowej 8 oraz ul. Zygmunta Luberto-
wicza 3.

Miejski konserwator zabytków Jacek Konieczny 
przedstawił Radzie Miejskiej uchwały w sprawie dofi-
nansowania projektów budowlanych remontów konser-

Józef Drożdż urodził się 22 stycznia 1918 roku  
w Kamienicy. Edukację rozpoczął w kamienickiej szko-
le powszechnej. Przed wybuchem wojny pełnił funkcję 
zastępcy komendanta bielskiego hufca harcerskiego. 
We wrześniu 1939 r. kierował Pogotowiem Harcerskim 
w Bielsku i Białej, które przejęło praktycznie całą służ-
bę porządkową w mieście. Przetrwał niemieckie wię-
zienia i obozy koncentracyjne – KL Auschwitz, a na-
stępnie Gusen II. Tam doczekał wyzwolenia. W hitle-
rowskiej niewoli spędził 53 miesiące. Po wojnie na no-
wo tworzył zręby bielskiego harcerstwa. Pracował ja-
ko nauczyciel i wychowawca w bielskich szkołach, był 
aktywnym działaczem sportowym oraz organizatorem 
niezliczonych turniejów i zawodów. Z jego inicjatywy  
i w dużej mierze dzięki jego fizycznej pracy w połowie 
lat 60. XX w. przy Parku Słowackiego powstał stadion 
lekkoatletyczny, który dziś nosi imię Józefa Drożdża,  
a także tereny rekreacyjne na Bulwarach Straceńskich.

Przez wiele lat Józef Drożdż działał w związ-
kach kombatanckich, zwłaszcza w Związku Byłych 
Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obo-
zów Koncentracyjnych. W 2002 roku dzięki jego upo-
rowi na Cmentarzu Komunalnym w Kamienicy odsło-
nięty został okazały pomnik ofiar hitlerowskich obozów  
i więzień, uzupełniony później tablicami zawierającymi 

józef droŻdŻ Patronem sP 23 

nazwiska ponad dwóch tysięcy mieszkańców Podbe-
skidzia, zamordowanych przez hitlerowców w więzie-
niach i obozach koncentracyjnych.

Mimo dramatycznych przeżyć i niezliczonych 
zasług był człowiekiem skromnym, życzliwym ludziom  
i zawsze uśmiechniętym. W swym bogatym zestawie 
medali, odznaczeń i tytułów miał między innymi Złoty 
Krzyż Zasługi, Krzyż Komandorski Orderu Odrodze-
nia Polski oraz nadany przez dzieci Order Uśmiechu. 
Jego nazwisko zostało wpisane do Księgi zasłużo-
nych dla Bielska-Białej.

Józef Drożdż zmarł 12 kwietnia 2012 roku. Zo-
stał pochowany w rodzinnym grobowcu na cmentarzu 
parafialnym w Kamienicy. 

Od września 2013 roku Józef Drożdż jest pa-
tronem harcerek i harcerzy z Hufca Beskidzkiego 
Związku Harcerstwa Polskiego. Jest wielkim auto-
rytetem dla wszystkich mieszkańców Bielska-Białej, 
zwłaszcza Kamienicy. Proponując wybór tego zasłu-
żonego człowieka na patrona, społeczność szkoły 
brała pod uwagę jego mądrość, życzliwość, niekwe-
stionowany autorytet moralny oraz wkład w walkę  
o wolność ojczyzny.                                                    JacK 

watorskich dla osób fizycznych, które są właściciela-
mi dwóch bielskich nieruchomości.

W przypadku budynku przy ul. Zamkowej 8 
wnioskujący prosili o dotację w wysokości ponad 12,8 
tys. zł na opracowanie projektu remontu obiektu.

 – Kamienica jest wpisana do rejestru zabytków 
nieruchomych pod pozycją A/507/2018. Zbudowana  
w 1897 roku dla Karola Mikscha, zwanego Allegri,  
w stylistyce historyzmu, w tzw. kostiumie francuskim. 
Stanowi jeden z nielicznych przykładów tego typu ar-
chitektury w skali całego miasta – uzasadniał na sesji 
konserwator Jacek Konieczny. 

Radni jednogłośnie przyjęli nie tylko tę uchwałę, 
ale również drugą – dotyczącą dofinansowania pro-

jektu remontu kamienicy przy ul. Luber-
towicza 3, czyli dawnego domu miesz-
kalnego dla nauczycieli, który stanowi 
element zespołu budynków Gimnazjum 
Polskiego – obecnie Liceum Ogólno-
kształcącego im. Mikołaja Kopernika. 
Budowa gimnazjum była w latach 1924-
1928 jedną z poważniejszych inwestycji 
wojewódzkich w odrodzonej Polsce.

 – Całe założenie zaprojektowane 
zostało przez cieszyńskiego architekta 
Alfreda Wiedermanna i stanowi przykład 
wybitnej architektury doby międzywojen-
nego modernizmu – przypominał Jacek 
Konieczny.                                        JacKbudynek przy ul. Lubertowicza 3
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Tour de Pologne będzie pierw-
szym etapowym wyścigiem UCI World 
Tour po przerwie związanej z pandemią 
koronawirusa. 

– Aby zapewnić wszystkim bez-
pieczeństwo, musimy wprowadzić pew-
ne niezbędne ograniczenia. Cały zespół 
włożył ogromny wysiłek w dostosowanie 
wyścigu do zasad podyktowanych wy-
jątkową sytuacją. Sport uczy szukać po-
zytywnych stron i chcemy, aby Tour de 
Pologne niósł takie pozytywne przesła-
nie – powiedział dyrektor generalny Tour 
de Pologne Czesław Lang.

77. Tour de Pologne rozpocznie 
się na Stadionie Śląskim w Chorzowie 
5 sierpnia. Pierwszy etap poprowadzi  
z Chorzowa przez Piekary Śląskie, 
Ogrodzieniec, Sosnowiec, Siemianowi-
ce Śląskie do Katowic. Tu kolarze poko-
nają trzy rundy i zafiniszują przy Spodku. 
Drugi etap także powinien zakończyć 
się sprinterską rozgrywką. Po starcie 
z Opola kolarze wjadą na Górę Świę-
tej Anny, powalczą na lotnych premiach 

LOTTO Strzelce Opolskie oraz Ujazd  
i zafiniszują w Zabrzu. 

Dla nas najważniejszy będzie trze-
ci etap, gdyż rywalizacja kolarzy bę-
dzie się toczyła na ulicach Bielska-Bia-
łej. Etap rozpocznie się w Wadowicach, 
mieście urodzin Karola Wojtyły – św. 
Jana Pawła II. W ten sposób 77. To-
ur de Pologne nawiąże do setnej rocz-
nicy urodzin papieża Polaka. Na tra-
sie o długości ponad 203 km będą trzy 
górskie premie drugiej kategorii Wielka 
Puszcza oraz po dwie górskie premie 
pierwszej kategorii – Kocierz i Przełęcz 
Przegibek. Ponadto kolarze będą mieli 
okazję do zdobycia kolejnych punktów  
w klasyfikacji Najaktywniejszy Zawodnik 
LOTTO, walcząc na lotnych premiach  
w Wilkowicach i Łodygowicach. Przed 
finiszem peleton pokona trzy rundy  
w Bielsku-Białej. 

Jak podkreślają organizatorzy, 
o losach wyścigu może zdecydować 
czwarty, królewski etap Bukovina Re-
sort – Bukowina Tatrzańska. Finałowy 

Przez nasze miasto Przejedzie 77. tour de Pologne
Jeszcze tylko miesiąc dzieli nas od rozpoczęcia 77. Tour de Pologne UCI World Tour. Tegoroczne zmagania kolarzy będziemy  
mogli śledzić w ciągu 5 dni, podczas których zawodnicy przejadą ponad 891 kilometrów. 7 sierpnia rozegrany zostanie trzeci etap wyścigu  
z metą w Bielsku-Białej.

etap rozpocznie się w Zakopanem, a po 
pokonaniu kilku górskich wyzwań (Ząb, 
przełęcz Krowiarki) oraz lotnej premii  
w Czarnym Dunajcu, finisz tego etapu 
odbędzie się w Krakowie. Tam pozna-
my zwycięzcę 77. Tour de Pologne UCI 
World Tour.

W tym roku polski narodowy wy-
ścig odbędzie się z zachowaniem szcze-
gólnych zasad bezpieczeństwa – bez 
publiczności na startach i metach, bez 
miasteczka sponsorskiego i kolumny re-
klamowej, za to z obowiązkowym proto-
kołem sanitarnym.                      opr. JacK 

Zapisy regulaminu uwzględniają uwagi zawar-
te w rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody śląskiego 
z 5 marca 2020 r. dotyczące uściślenia reguł przyzna-
wania dodatków motywacyjnych oraz warunków przy-
znawania nagród. Regulamin ten został uzgodniony ze 
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli za-
trudnionych w szkołach i placówkach, dla których orga-
nem prowadzącym jest miasto Bielsko-Biała. W treści 
regulaminu uwzględniono postulaty związków zawodo-
wych dotyczące ustalenia poziomu spełniania warun-
ków przyznawania dodatku motywacyjnego oraz jego 
wysokości, a także wysokości dodatków funkcyjnych za 
wychowawstwo i dla nauczyciela opiekującego się od-
działem przedszkolnym.

Regulamin rozstrzyga kwestie wysokości stawek 
dodatków dla nauczycieli za wysługę lat oraz dodatków 
motywacyjnych, funkcyjnych i za warunki pracy. 

Zgodnie z przyjętymi zapisami nauczycielowi 
przysługiwać będzie np. miesięczny dodatek moty-
wacyjny w wysokości 150, 300, 400, 500 lub 700 zł –  

w zależności od takich warunków, jak m.in. dobre wy-
niki uczniów czy sukcesy w olimpiadach i konkursach 
rejonowych, wojewódzkich i ogólnopolskich; podejmo-
wanie efektywnych działań na rzecz podopiecznych 
(w tym pobudzanie ich aktywności społecznej oraz za-
pewnianie im bezpieczeństwa); opracowywanie i wdra-
żanie innowacji w nauczaniu; intensyfikowanie nowa-
torskich metod kształcenia, a także inicjowanie działań 
podnoszących jakość szkoły i jej promocję w środowi-
sku. Wysokość tego dodatku została określona w spe-
cjalnym wzorze matematycznym, który pod podstawie-
niu danych określa wielkość dodatku. 

Natomiast dodatek funkcyjny przysługuje pedago-
gom wyznaczonym do sprawowania określonych sta-
nowisk. Przykładowo wychowawca klasy może liczyć 
na dodatkowe 350 zł miesięcznie, wicedyrektor otrzy-
ma 1000 zł, a kierownik laboratorium 900 zł. Według 
przepisów ekwiwalent za warunki pracy należy się na-
uczycielom prowadzącym np. zajęcia dydaktyczne  
w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich 

o dodatkach dla nauczycieli i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (350 zł mie-
sięcznie) czy pedagogom uczącym zawodu w terenie 
(150 zł), jak również nauczycielom prowadzącym zaję-
cia dydaktyczne i wychowawcze w szkołach (oddzia-
łach) integracyjnych (200 zł).

Uchwała ustala kryteria i tryb przyznawania na-
gród ze specjalnego funduszu dla nauczycieli i wycho-
wawców placówek oświatowych za szczególne osią-
gnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowaw-
czej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań statuto-
wych. Nagroda przyznawana przez prezydenta miasta 
nie może być niższa niż 4 tys. zł, a nagroda dyrektora 
szkoły wyniesie co najmniej 600 zł.

Najbardziej dociekliwym pod względem liczby 
zadawanych pytań i ich szczegółowości był w dysku-
sji nad tym punktem obrad radny i równocześnie eme-
rytowany nauczyciel Edward Kołek. Pytał m.in. dlacze-
go dyrektor przedszkola ma dodatek za każdy oddział 
w dodatkowej lokalizacji, a na przykład dyrektor szkoły 
już takiego nie posiada pomimo tego, że też ma część 
klas zlokalizowanych w innym budynku w innej części 
dzielnicy. 

Uzyskał odpowiedź, że takie rozwiązanie przyjęto 
ze względów praktycznych, gdyż najczęściej dyrektor 
przedszkola nie ma zastępcy i sam musi się tym zajmo-
wać, a dyrektorzy szkół mają swoich zastępców. 

Zapisy regulaminu są bardzo szczegółowe, za-
interesowanych odsyłamy do przyjętych uchwał opu-
blikowanych na stronie Rady Miejskiej Bielska-Białej 
rm.bielsko-biala.pl/                                                   JacK 

Dwie ważne dla nauczycieli pracujących w placówkach oświaty podlegających miastu 
uchwały przyjęła Rada Miejska na sesji 23 czerwca. Pierwsza dotyczy ustalenia regulaminu 
określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do nauczycielskich 
wynagrodzeń, druga określa kryteria nagradzania za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej.

zeszłoroczny finisz bielskiego etapu TdP
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bielsko-biała  
w Pierwszej dziesiątce 
waŻnych rankingów
Ranking Finansowy Samorządu

W opublikowanym właśnie Rankingu Finan-
sowym Samorządu Terytorialnego w Polsce Biel-
sko-Biała znalazło się na 8. pozycji wśród miast 
na prawach powiatu.

To jedyny ranking w kraju, który obejmuje 
wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. 
Jest to kompleksowe, apolityczne i obiektywne, 
mierzone aktualnymi wskaźnikami ekonomicz-
nymi zestawienie. Pracując nad nim, naukowcy  
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prze-
badali prawie 2.800 gmin, miast i powiatów.

W grupie 66 miast na prawach powiatu  
w 2019 roku najlepsze wyniki uzyskały: 1. Tychy, 
2. Warszawa, 3. Sopot, 4. Poznań, 5. Gliwice,  
6. Gdańsk, 7. Katowice, 8. Bielsko-Biała, 9. Byd-
goszcz, 10. Wrocław.

Więcej informacji: 
www.forum-ekonomiczne.pl/ranking/

Przyjaźni dla biznesu 
W rankingu Forbesa Miasta przyjazne dla 

biznesu 2020 w kategorii miast od 150.000 do 
299.000 mieszkańców nasze miasto znalazło się 
na szóstej pozycji. Przed nami są Białystok, Rze-
szów, Gdynia, Katowice i Olsztyn. Stawkę zamy-
kają Kielce. 

Ranking miast przyjaznych dla biznesu For-
besa powstał w oparciu o podział miast i gmin na 
pięć kategorii według liczby mieszkańców: powy-
żej miliona (czyli sama Warszawa); 300.000 do 
miliona; 150.000-299.000; 50.000-149.000; po-
niżej 50.000. Autorzy rankingu wzięli pod uwagę 
– w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców – liczbę 
netto rejestracji nowych spółek w danej miejsco-
wości (po odjęciu od nowych rejestracji upadło-
ści i wykreśleń z rejestru); liczbę zarejestrowa-
nych spółek zagranicznych, saldo migracji spółek 
(przeniesione do miejscowości minus wyprowa-
dzone z niej). Temu ostatniemu czynnikowi auto-
rzy przyznali wagę trzy razy wyższą niż pozosta-
łym. Dane do zestawienia pochodzą z Centralne-
go Ośrodka Informacji Gospodarczej. 

W 2019 roku w Bielsku-Białej powstały 193 
nowe spółki, czyli przy liczbie ludności ponad 
170.000 to 1,13 na 1.000 mieszkańców. W mie-
ście przybyły też 44 firmy zagraniczne.

Ranking Forbesa rozróżnia cztery najważ-
niejsze ośrodki gospodarcze w kraju, w których 
rodzi się bardzo wiele nowych firm. Poza Warsza-
wą są to Wrocław, Poznań, Kraków i Lublin. Ale, 
jak zaznaczają autorzy, oprócz nich dosyć aktyw-
ny jest również Górny Śląsk oraz okolice Trójmia-
sta. 

opr. ek

Stopa bezrobocia i wszystkie pochodne są aktu-
alizowane, gdy Główny Urząd Statystyczny poda oficjal-
ne dane, które zazwyczaj pojawiają się z miesięcznym 
opóźnieniem. Dlatego dopiero teraz możemy zaprezen-
tować, jak wyglądał rynek pracy na koniec maja br.

Stopa bezrobocia na 31 maja 2020 r. – z odniesie-
niem do kwietnia – wyniosła według ostatnich danych 
opublikowanych przez GUS: 

• w kraju 6,0 proc. (wzrost o 0,2 proc.), 
• w woj. śląskim 4,5 proc. (wzrost o 0,3 proc.),
• w Bielsku-Białej 2,3 proc. (wzrost o 0,3 proc.),
• w powiecie bielskim 3,9 proc. (wzrost o 0,4 proc.).
 – W maju 2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Bielsku-Białej odnotowano wzrost w ewidencji liczby 
bezrobotnych o 534 osoby w stosunku do kwietnia br. 
Zarejestrowano 848 osób, to jest o 134 osoby więcej niż 

w miesiącu poprzednim, z czego 68,3 proc. to bezro-
botni powracający do rejestracji po raz kolejny. Wśród 
nowo zarejestrowanych 53,3 proc. stanowiły kobiety. 
3,1 proc. ogółu osób zarejestrowanych w maju 2020 r. 
to osoby, które poprzednio nigdy nie pracowały. Zare-
jestrowano również 33 osoby posiadające orzeczenie  
o stopniu niepełnosprawności – informuje zastępca dy-
rektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej 
Marek Hetnał.

Efekty koraonawirusa widać również w ofertach 
pracy. W maju zgłoszono 374 wolne miejsca pracy, tj. 
o 22 mniej niż w miesiącu poprzednim. Wśród zgłoszo-
nych miejsc pracy 18 dotyczyło osób niepełnospraw-
nych. Zgłoszono 351 wolnych miejsc pracy w ramach 
ofert niesubsydiowanych oraz 23 miejsca pracy subsy-
diowanej.                                                                  opr. JacK

PuP informuje: bezrobocie na koniec maja  

PIENIĄDZE DLA BIELSKICH SZPITALI
– dokończenie ze str. 1

Symboliczne czeki na dofinansowanie przywiozły 26 czerwca 
do Bielska-Białej członkini zarządu województwa Beata Białowąs  
i radna Sejmiku Województwa Śląskiego Ewa Żak. 

Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Paw-
ła II na zadanie pod nazwą Zakup sprzętu medycznego i wyposaże-
nia szpitalnego w ramach działań mających na celu poprawę bez-
pieczeństwa zdrowotnego i zapobiegania rozprzestrzeniania się wi-
rusa SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 w Beskidzkim Cen-
trum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Bia-
łej otrzyma 560.000 zł. Wartość całego zadania to 700.000 zł. W ra-
mach dofinansowania szpital zakupi dwa przyłóżkowe RTG, cztery 
kardiomonitory i cztery łóżka dla pacjentów intensywnej opieki me-
dycznej. 

 – Chcę bardzo podziękować samorządowi województwa za te 
pieniądze. Cieszę się, że wspólnie dbamy o szpitale i czuwamy nad 
ochroną zdrowia naszych mieszkańców – mówił prezydent Bielska-
-Białej Jarosław Klimaszewski.

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej w ramach dofinansowa-
nia otrzyma 685.000 zł.

 – Kupimy sterylizator z myjkami, agregat prądotwórczy, defi-
brylator oraz łóżka na oddział intensywnej terapii – informuje dyrek-
tor placówki Ewa Bachta. – Sterylizacja u nas ma już lata. Jest decy-
zja sanepidu, że od 1 stycznia 2021 roku musi zostać wymieniona. 
Chodzi o sterylizację głównie sprzętu z bloku operacyjnego – tłuma-
czy dyrektor.                                                                                opr. ek 

szPital Pediatryczny 
znowu wykonuje 
badania

Do szerokiej gamy badań diagno-
stycznych i laboratoryjnych wykonywa-
nych na rzecz mieszkańców Podbeski-
dzia wrócił Szpital Pediatryczny w Biel-
sku-Białej. Przerwa w ich wykonywaniu 
spowodowana była ograniczeniami zwią-
zanymi z epidemią koronawirusa. 

Od 29 czerwca dziecięcy szpital 
przy ulicy Sobieskiego w Bielsku-Białej 
ponownie oferuje badania diagnostyczne 
– takie jak tomografia komputerowa, RTG 
i USG, w tym także USG Doppler – oraz 
badania laboratoryjne. 

Uwaga: termin badań laboratoryj-
nych, które są wykonywane w godzinach 
od 7.15 do 10.00 (za wyjątkiem pobierania 
materiału z górnych dróg oddechowych), 
należy wcześniej ustalić telefonicznie pod 
numerem 33 8284079. 

Jednocześnie szpital informuje, że  
z odpłatnych badań w Szpitalu Pedia-
trycznym może korzystać każdy – zarów-
no dzieci, jak i osoby dorosłe.                    q

radna wojewódzka Ewa Żak przekazuje czek dyr. Lechowi Wędry-
chowiczowi
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 – Bardzo serdecznie dziękuję pań-
stwu za zaangażowanie, elastyczność  
i wielką kreatywność. To państwa zna-
jomość tematu sprawiła, że gdy pojawi-
ła się sytuacja wyjątkowa, reakcja była 
natychmiastowa. Szczególnie widać to 
było w pierwszych dniach, kiedy rozpo-
rządzenia i zmiany zarządzeń bywały 
nowelizowane nawet trzy razy na dobę. 
Dzięki waszej pracy sytuacja w naszym 
mieście była pod kontrolą – mówił prezy-
dent Bielska-Białej Jarosław Klimaszew-
ski. – Teraz przed nami kolejny spraw-
dzian związany z wyborami prezydenc-
kimi. Mam nadzieję, że i ten przejdziemy 
pozytywnie – dodał prezydent. 

Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Bielsku-Białej dr Jarosław 
Rutkiewicz poinformował, że korona-
wirusem zakaziło się 57 mieszkańców 
Bielska-Białej. Zmarło 7 osób – 4 kobie-
ty o średniej wieku 84 lat i 3 mężczyzn  
o średniej 75 lat (dane na 23 czerwca).

 – Do tej pory inspektor sanitarny 
wydał 2.909 decyzji administracyjnych, 
w tym o izolacji 146, o kwarantannie – 
1.921, o kolejnej kwarantannie – 592, 
o skróceniu kwarantanny – 247 decy-
zji. Wymazów do badań pobranych by-
ło 1.390 – informował dr Jarosław Rut-
kiewicz. 

W imieniu Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego Urzędu Miejskiego reali-
zację zadań przedstawił naczelnik Adam 
Caputa. Na działania związane ze zwal-
czaniem epidemii Urząd Miejski w Biel-

sku-Białej wydał już prawie 3 mln zł. Za-
kupiono m.in. środki ochrony za ponad 
889 tys. zł. Prezydent Jarosław Klima-
szewski pozyskał od sponsorów nieod-
płatnie – maski ochronne, przyłbice, rę-
kawiczki, płyny do dezynfekcji. Szacun-
kowa wartość tej pomocy to ponad 730 
tys. zł. Środki zakupione i pozyskane  
z darowizny rozdysponowano, przeka-
zując takim podmiotom, jak: Wydział 
Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 
wraz ze wszystkimi podległymi podmio-
tami (m.in. Podbeskidzki Ośrodek Inter-
wencji Kryzysowej, domy pomocy spo-
łecznej, schroniska dla bezdomnych, 
noclegownie, ośrodek kwarantanny dla 
osób bezdomnych), Bielskie Pogoto-
wie Ratunkowe, bielskie szpitale, służby 
mundurowe (Państwowa Straż Pożarna, 
Ochotnicza Straż Pożarna, Straż Miej-
ska, Policja, Górskie Ochotnicze Pogo-
towie Ratunkowe), Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Środ-
ki ochrony otrzymały też Zieleń Miej-
ska, Powiatowy Urząd Pracy, Miejski 
Zakład Komunikacyjny, Miejski Zarząd 
Oświaty, Zakład Gospodarki Odpada-
mi, Therma, Aqua, Suez, Polski Czerwo-
ny Krzyż, Powiatowa Stacja Sanitarno-
-Epidemiologiczna, szpitale spoza Biel-
ska-Białej (Cieszyn, Tychy, Żywiec, By-
stra-Wilkowice). Przesłane zostały także 
do zaprzyjaźnionych urzędów miejskich  
w Żywcu i Ustce.

Urząd Miejski wraz z pogotowiem 
ratunkowym uruchomił wymazobus, do-

Przedstawili koronawirusowe sPrawozdanie

finansował zakup komputerów dla dzie-
ci do zdalnej nauki, doposażył w środ-
ki ochrony ośrodki pomocy społecznej, 
szkoły i przedszkola. Co ważne, dzięki 
wdrożonym środkom zapobiegawczym 
w żadnym domu pomocy społecznej  
w Bielsku-Białej nie doszło do wybuchu 
epidemii. Zorganizowano miejsce do 
kwarantanny dla osób bezdomnych. 

Komendant Straży Miejskiej Grze-
gorz Gładysz przedstawił zakres działań 
podejmowanych przez SM związanych  
z wystąpieniem COVID-19 na terenie 
miasta. W różnych sprawach strażni-
cy interweniowali 1.107 razy. Nałożyli 
232 mandaty i zastosowali 688 pouczeń 
związanych np. z gromadzeniem się, 
przemieszczaniem w transporcie zbioro-
wym czy nieprzestrzeganiem obowiązku 
zasłaniania twarzy. 

Bielska placówka Straży Granicz-
nej w ramach tymczasowego przywró-
cenia kontroli granicznej kontrolowała 
cztery przejścia graniczne i 38 punk-
tów granicznych wspólnie z Państwową 
Strażą Pożarną, Wojskami Obrony Tery-
torialnej, policją i żołnierzami. W ramach 

Aktualną sytuacją miasta związaną ze stanem epidemicznym zajmował się  
22 czerwca Zespół Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem prezydenta 
Jarosława Klimaszewskiego. Przedstawiciele poszczególnych służb i wydziałów 
Urzędu Miejskiego przedstawili informacje o swoich działaniach.

służby skontrolowano 105.641 osób, 9 
autokarów, 67.245 samochodów osobo-
wych, 1.951 pociągów. Na kwarantan-
nę skierowano 1.470 osób, a zawróco-
no 388 osób. 

Komenda Miejska Państwowej 
Straży Pożarnej zmieniła organizację 
swojej pracy, aby poszczególne zespo-
ły nie miały ze sobą kontaktu. Strażacy 
przy szpitalach wystawili specjalne na-
mioty, w których przygotowano polowe 
izby przyjęć. Zajmowali się również do-
starczaniem żywności i artykułów pierw-
szej potrzeby osobom potrzebującym. 
Pluton chemiczny PSP 7 razy przepro-
wadzał dekontaminację (proces pole-
gający na usunięciu i dezaktywacji sub-
stancji szkodliwej) w obiektach. 

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej podjął 791 interwencji głów-
nie związanych z dezorientacją i wspar-
ciem przebywających na kwarantannie.

To tylko kilka wybranych działań  
z długiej listy przedsięwzięć zaprezen-
towanej podczas spotkania Zespołu Za-
rządzania Kryzysowego.

Jacek Kachel

szanuj energię, chroń klimat
Finał 10. miejskiego konkursu Szanuj energię, chroń klimat odbył się 

24 czerwca w Teatrze Polskim. Na konkurs napłynęło ponad 130 prac, jego 
zwycięzcy odebrali w TP nagrody i wyróżnienia.

 – Mimo że 10. Beskidzki Festiwal Dobrej Energii nie odbył się – z wia-
domych względów – jest mi niezwykle miło spotkać się na podsumowaniu 
konkursu. Warto myśleć ekologicznie, warto, abyśmy wszyscy w głowach  
i sercach mieli to, że Bielsko-Biała musi być miastem eko. Robimy wszystko, 
aby tak się stało, czego najlepszym dowodem są liczne nowe elementy zie-
leni, które pojawiły się na terenie miasta. Staram się też, aby przy każdej no-
wej inwestycji pojawiło się mocne uwrażliwienie na rozwiązania ekologiczne 
– mówił zastępca prezydenta Bielska-Białej Adam Ruśniak. 

Najlepiej oceniane były prace, które w kreatywny sposób pokazywały 
sposoby walki ze smogiem. Podczas spotkania zaprezentowano nagrodzo-
ne prace oraz filmy promujące proekologiczne postawy. Organizatorem kon-
kursu był Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego i jego 
partnerzy.                                                                                                     JacK

z-ca prezydenta Adam Ruśniak i naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Energii UM 
Danuta Przybyło wręczają konkursowe nagrody

na pierwszym 
planie 

dyr. POIK-u 
Małgorzata 
Malinowska
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W spotkaniu uczestniczyli przed-
stawiciele bielskiego samorządu z pre-
zydentem Bielska-Białej Jarosławem 
Klimaszewskim, kierownictwo Zakładu 
Gospodarki Odpadami, Jacek Zacha-
ra ze Stowarzyszenia Olszówka, Pa-
weł Głuszyński z Towarzystwa na rzecz 
Ziemi oraz zainteresowani tematem 
mieszkańcy miasta. Zdalnie z Krakowa  
z uczestnikami dyskusji połączył się wy-
kładowca akademicki i ekspert w dzie-
dzinie gospodarki odpadami – Marcin 
Chełkowski. 

– W dochodzeniu do podję-
cia ostatecznej decyzji w sprawie bu-
dowy instalacji w Bielsku-Białej waż-
ne są głosy nie tylko ekspertów i rad-
nych, ale przede wszystkim miesz-
kańców. Dlatego chcemy uzyskać  
najpierw wiedzę popartą doświadcze-
niami innych miast. Bogatsi o nią, po-
znamy nie tylko technologie, ale i koszty, 
które nam pokażą, o ile możemy zmniej-
szyć obciążenia dla naszych mieszkań-
ców. Jednak oszczędności nie są dla 
nas dogmatem. Liczy się przede wszyst-
kim dobro bielszczan – podkreślał pre-

zydent Jarosław Klimaszewski we wpro-
wadzeniu do dyskusji.

Jacek Zachara, nawiązując do nie-
dobrych doświadczeń z pracą spalarni 
odpadów medycznych działającej przy 
Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Bia-
łej, sceptycznie odniósł się do propono-
wanych rozwiązań. Jego pogląd podzie-
lił Paweł Głuszyński, którego zdaniem 
należałoby się skoncentrować raczej na 
koncepcji tzw. obiegu zamkniętego od-
padów. 

Marcin Chełkowski z kolei przy-
pominał, że spalarnia nie zastąpi recy-
klingu, a będzie tylko elementem dopeł-
niającym system gospodarki odpadami. 
Ekspert przekonywał, że lepiej odpady 
spalać niż składować. Mówił, oczywi-
ście, wyłącznie o odpadach będących 
pozostałościami po sortowaniu, czyli  
o tzw. balaście. Podkreślał, że recykling 
nadal będzie się odbywał, natomiast do 
spalenia przeznaczone zostanie tylko 
to, czego nie da się odzyskać – np. opa-
kowania wielomateriałowe czy balast  
z rozbiórki gabarytów i odpadów budow-
lanych.

wstęPnie rozmawiali o sPalarni
25 czerwca w sali sesyjnej bielskiego Ratusza 
odbyło się robocze spotkanie dotyczące 
planowanej budowy instalacji termicznego 
przekształcania odpadów w Bielsku-Białej.

Dużo czasu poświęcono w dys-
kusji monitorowaniu pracy instalacji ter-
micznego przekształcania odpadów, 
kwestii norm i sposobów badania emi-
sji zanieczyszczeń. Rozmawiano też 
o uwarunkowaniach ekonomicznych  
i prawnych takiej inwestycji.

Ze względu na fakt, że w Bielsku-
-Białej jesteśmy dopiero w fazie pozy-
skiwania informacji na temat ewentu-
alnego powstania instalacji, prezydent 

Jarosław Klimaszewski zaproponował, 
by do sprawy wrócić, gdy zostanie przy-
gotowana analiza wielokryterialna tego 
przedsięwzięcia. Prezydent zadeklaro-
wał, że dokument, którym miasto będzie 
dysponowało pod koniec sierpnia, zo-
stanie udostępniony stronie społecznej, 
by mógł stać się podstawą szerokich 
konsultacji. Te – jeśli nie będzie przeciw-
wskazań sanitarnych – rozpoczną się 
we wrześniu.                                         JacK

Pustostan przy ul. Żywieckiej 131 w Bielsku-Bia-
łej doczekał się remontu. Wszystko dzięki zadaniu pod 
nazwą Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronione-
go w Bielsku-Białej, które realizuje bielski Zakład Go-
spodarki Mieszkaniowej. W ramach tego przedsię-
wzięcia wyremontowanych zostanie pięć budynków  
w całym mieście. Koszt całego zadania to 6.200.000 zł,  
z czego 4.250.000 zł stanowi dofinansowanie z Unii 
Europejskiej. 

Budynek u zbiegu ulic Żywieckiej i Straconki to 
niezamieszkały od wielu lat pustostan. Dom był w opła-
kanym stanie. W przeszłości strawił go pożar, nie miał 
dachu. Gdyby nie unijne dofinansowanie, miasto nie 
podjęłoby się remontu budynku za kwotę przekracza-
jącą 600.000 zł.

 – Koszty remontów budynków bez środków unij-
nych są na tyle wysokie, że nie byłoby to opłacalne. Na-
tomiast przy dofinansowaniu unijnym obiekty w bardzo 
złym stanie technicznym można remontować – mówi 
dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Biel-
sku-Białej Ireneusz Kiecak.

Dzięki inwestycji w budynku przy ul. Żywieckiej 
131 powstanie 6 lokali mieszkalnych, w tym 3 na par-
terze dostosowane do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. W ramach unijnego projektu Rozwój mieszkalnic-

budynek przy ul. Żywieckiej 131

twa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej remon-
tu doczekają się jeszcze cztery inne budynki. Mowa tu  
o dwóch zamieszkałych obiektach – tzw. plombach – 
przy ul. Jana Kochanowskiego 1a i 5a; one również zo-
staną dostosowane do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Poza tym drugie życie dostaną budynki przy ul. 
Karpackiej 170 i ul. Cieszyńskiej 31a. W obiekcie przy 
ul. Cieszyńskiej wszystkie mieszkania zostaną dosto-
sowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym ce-
lu w budynku zostanie zamontowana winda. 

Remonty są podzielone na etapy, część z nich za-
kończy się w tym roku, część w przyszłym. Całe zada-
nie zostanie wykonane do końca 2021 roku. 

Równolegle Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
w Bielsku-Białej realizuje inne projekty ze środków unij-
nych, w tym związane ze zwalczaniem niskiej emisji. 
To m.in. kończące się w bieżącym roku zadanie pod 
nazwą Poprawa efektywności energetycznej wieloro-
dzinnych budynków mieszkalnych – koszt całego za-
dania wyniósł prawie 8.000.000 zł. Aktualnie Miasto 
przygotowuje wniosek do drugiej edycji tego projektu, 
której realizacja jest zaplanowana na drugą połowę ro-
ku 2020 i cały 2021 rok, z szacowanym kosztem po-
nad 16.000.000 zł. W ramach remontów budynków we 
wszystkich obiektach piece węglowe zostaną zlikwido-
wane i wymienione na ogrzewanie z miejskiej sieci cie-

płowniczej bądź na ogrzewanie gazowe. 
Ponadto miasto ubiega się o po-

zyskanie kwoty ponad 66.000.000 zł  
w ramach tzw. pożyczki rewitalizacyjnej 
z Banku Gospodarstwa Krajowego na 
zadanie Nowe życie w starych-nowych 
budynkach. Rewitalizacja obszarów zde-
gradowanych w Bielsku-Białej.

Pozyskane środki pozwolą na wy-
remontowanie kilkudziesięciu budynków 
i modernizację ogrzewania przy jedno-
czesnym dostosowaniu do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

Emilia Klejmont 

nowe Życie 
Pustostanu
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27 czerwca Bielsko-Bialski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji otworzył kąpielisko 
Start w Cygańskim Lesie. Kryte 
pływalnie Troclik i Aqua działają  
od 11 czerwca. 

Wystarczyło kilka dni słonecznych, aby te-
mat dostępu do kąpielisk stał się głównym te-
matem w mieście. Tym bardziej, że w reżimie 
pandemijnym nie jest to takie proste i oczywiste, 
jak w latach poprzednich.

11 czerwca wznowiła swoje funkcjono-
wanie kryta pływalnia Troclik. Było to możliwe  
w związku z wprowadzeniem IV etapu odmra-
żania sportu, w ramach którego dopuszczo-
no do użytku również baseny. Bielsko-Bialski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował obiekt 
do działania według zasad zgodnych z wytycz-
nymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspek-
toratu Sanitarnego.

 – Zgodnie z nowymi wytycznymi na pły-
walni może przebywać maksymalna liczba użyt-
kowników wskazana przy wejściu do obiektu, 
nie większa niż 50 proc. maksymalnego obło-
żenia. W naszych realiach oznacza to, że jed-

norazowo w obiekcie będzie przebywało ok. 40 
osób. Elektroniczny system pozwala nam bar-
dzo precyzyjnie to kontrolować – informuje dy-
rektor BBOSiR Rafał Fleszar.

Na pływalni trzeba być w maseczce – 
z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie. 
Ubierając się po kąpieli, trzeba ponownie zało-
żyć maseczkę w przebieralni.

W takim samym reżimie sanitarnym działa 
Pływalnia Aqua. Tam może jednorazowo prze-
bywać 50 osób. Godziny otwarcia i ceny za ko-
rzystanie są takie same jak przed pandemią.

27 czerwca BBOSiR otworzył kąpielisko 
Start w Cygańskim Lesie. Może tam przeby-
wać 50 proc. normalnego obłożenia, czyli oko-
ło 1.200 osób. Z dużego basenu ściągnięto liny 
wyznaczające tory, tak aby basen mógł być bar-
dziej wykorzystany.

– Dla nas to też nowa sytuacja. Będziemy 
pilnie obserwować, jakie będą potrzeby i obło-
żenie basenu w konkretnych godzinach. W za-
leżności od rozwoju sytuacji będziemy na bieżą-
co podejmować decyzje, tak aby jak największa 
grupa chętnych mogła bezpiecznie korzystać  
z obiektu – podkreśla dyrektor R. Fleszar. 

Kąpielisko Panorama ze względu na re-
mont w tym roku nie będzie otwarte.    opr. JacK  

trwa rozgrzewka do Pucharu  
rowerowej stolicy Polski

22 czerwca ruszył konkurs Rozgrzewka do Pucharu Rowe-
rowej Stolicy Polski, który promuje aktywny styl życia, zrównowa-
żoną mobilność i aktywność społeczną. Rozgrzewka jest trenin-
giem do wrześniowej walki o zaszczytny tytuł Rowerowej Stolicy 
Polski 2020. 

Z inicjatywą akcji wyszła Bydgoszcz, udział zadeklarowa-
ło ponad 30 polskich miast, w tym Bielsko-Biała. Nasze miasto  
z chęcią włączyło się do akcji, aby zaangażować mieszkańców  
i szerzyć ideę smart city, czyli tzw. inteligentnego miasta wykorzy-
stującego nowe technologie do wzrostu interaktywności, podnie-
sienia świadomości mieszkańców oraz lepszego wykorzystania 
infrastruktury miejskiej.

Po pierwszym tygodniu udziału w akcji Wydział Promocji  
i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przygotował tzw. ma-
pę ciepła, na której można zobaczyć trasy rowerowe bielszczan 
– kolor czerwony odpowiada najbardziej obleganym miejscom. 
Wraz z mapką wydział sporządził pierwsze statystyki:

– spalone kalorie: 6.559, 
– suma czasów: 15 godzin 29 minut 14 sekund, 
– suma dystansów: 139.73 km, 
– średnia prędkość: 13.81 km/h.

Puchar Rowerowej Stolicy Polski odbędzie się we wrześniu 
br. Konkurs Rozgrzewka do Pucharu Rowerowej Stolicy Polski 
trwa od 22 czerwca do 16 sierpnia i stanowi trening przygotowu-
jący do pucharowych rozgrywek. Ma on charakter zabawy i sta-
nowi preludium do głównej rywalizacji, w której miasto z najwięk-
szą liczbą zdobytych kilometrów otrzymuje zaszczytny tytuł Ro-
werowej Stolicy Polski. 

Osoby biorące udział w rozgrywkach instalują aplikację mo-
bilną Rowerowa Stolicy Polski, po czym wpisując odpowiednie 
dane, wybierają Bielsko-Białą jako miasto, dla którego będą zbie-
rać kilometry. 

Udział w akcji jest bezpłatny i niesie ze sobą wiele korzyści. 
Dla najbardziej aktywnej osoby przewidziana jest nagroda – ple-
cak znanej marki, z kolei miasto zyskuje na dostępie do statystyk 
związanych z najbardziej uczęszczanymi trasami, co jest nieoce-
nione w planowaniu zagospodarowania przestrzennego i tworze-
nia nowej infrastruktury rowerowej.

Regulamin i zasady korzystania z aplikacji znajdują się na 
stronie: www.rowerowastolicapolski.pl/, natomiast regulamin kon-
kursu na www.visitbielsko.pl/regulaminprsp/                                q

Bardzo pożyteczna akcja bielskie-
go Zakład Gospodarki Odpadami S.A. 
Za każde 10 kg szkła opakowaniowa-
nego dostarczonego do Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
można odebrać KompoBiBi, czyli certy-
fikowany środek polepszający właściwo-
ści gleby.

KompoBiBi może być stosowany 
w uprawach polowych roślin rolniczych, 
w uprawach roślin sadowniczych, upra-
wie roślin ozdobnych (zieleńce, kwietni-
ki, rabaty itp.), na trawnikach, w podło-

żach ogrodniczych, użytkach zielonych 
czy w rekultywacji. Aby odebrać ten śro-
dek, wystarczy do jednego z PSZOK-ów 
– przy ul. Straconki 1 lub ul. Krakowskiej 
315D – przynieść szkło opakowaniowe 
i zabrać własny pojemnik lub opakowa-
nie, tj. worek czy wiadro, na KompoBiBi. 

Zakład Gospodarki Odpadami  S.A.  
w Bielsku-Białej zachęca mieszkańców 
do odbierania wartościowego dla na-
szych ogrodów materiału, gdyż dostęp-
ny jest do wyczerpania zapasów. 

opr. ek

komPobibi za szklane oPakowania 

Pływanie sanitarne
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Zmiana nazwy przedsiębiorstwa  
i rozszerzenie terenu działania poza wo-
jewództwo śląskie czeka bielski PKS. 
Do Beskidzkiego Związku Powiatowo-
-Gminnego, który organizuje transport 
publiczny w powiecie bielskim, przystą-
pią Kęty. To w praktyce oznacza, że od 
początku 2021 r. bielski PKS będzie wo-
zić mieszkańców tej gminy. Także od no-
wego roku powiatowy przewoźnik zmie-
ni nazwę. Od 1 stycznia będzie działał 
jako marka – Komunikacja Beskidzka. 

 – Trwało to rok, ale na Podbeski-
dziu w końcu wygrywa samorządność. 
Komunikacja z centrum gospodarczym 
na południu województwa śląskiego, ja-
kim jest Bielsko-Biała i tereny przyległe, 
jest coraz lepsza. Mogę tylko pogratulo-
wać samorządowcom, że dogadali się, 
by wspólnie zadbać o tak istotną spra-
wę, jaką jest transport publiczny – mówi 
starosta bielski Andrzej Płonka.

W związku z rozszerzeniem tere-
nu działania Komunikacja Beskidzka bę-
dzie woziła pasażerów na trasie Andry-
chów – Kęty, a część kursów zostanie 
przedłużona do Bielska-Białej. W efek-
cie na przykład mieszkańcy Bulowic do-
jadą na południe bez przesiadki. 

Władze gminy Kęty mówią o rewo-
lucji dla mieszkańców. 

 – Jakość usług, a przede wszyst-
kim nowoczesny tabor PKS-u, silnego 
podmiotu o uznanej pozycji na rynku, 
nie może równać się z tym, czym dys-
ponuje nasze MZK. Zyskamy stabilne-
go partnera, z którym możemy związać 
się na wiele lat w zakresie transportu pu-
blicznego – mówi burmistrz Kęt Krzysz-
tof Klęczar.  

Aby sfinalizować rozszerzenie 
działania Komunikacji Beskidzkiej, po-
trzebna jest uchwała Beskidzkiego 
Związku Powiatowo-Gminnego, który 
organizuje transport publiczny w powie-
cie bielskim; tworzy go 9 gmin powiatu 
bielskiego oraz Starostwo Powiatowe  
w Bielsku-Białej.

Komunikacja Beskidzka może po-
chwalić się coraz nowszym taborem. 
Przedsiębiorstwo zakupiło w ostat-
nim czasie 26 autobusów na gaz CNG.  
W Bielsku-Białej przy ul. Legionów po-
wstaje stacja do tankowania pojazdów 
na gaz ziemny. 

Obecnie autobusy bielskiego PKS 
wożą pasażerów po całym powiecie 
bielskim.                                            opr. ek 

komunikacja beskidzka rośnie w siłę

W oczach rośnie nowa siedziba 
Beskidzkiej Izby Lekarskiej. Obiekt po-
wstaje na działce przy ulicy Bystrzań-
skiej, tuż obok hotelu Vienna.

 – Budowa idzie zgodnie z pla-
nem. Mamy solidną firmę, która pracu-
je bez opóźnień. Na szczęście, nikt się 
nie pochorował na Covid, więc prace 
idą nieprzerwanie – mówi prezes BIL dr 
n. med. Klaudiusz Komor.

Nowa siedziba, według umowy  
z wykonawcą, ma być gotowa do koń-
ca kwietnia przyszłego roku. Na piętrze 
budynku znajdą się sale wykładowe 
mogące pomieścić 180 osób, z możli-
wością dzielenia ich przestrzeni w za-
leżności od wielkości grupy. Na parte-
rze natomiast będzie zaplecze gastro-
nomiczne dla sal wykładowych, klub le-
karza, kuchnia i toalety.

 – To, co powstanie, można śmia-
ło nazwać ośrodkiem szkoleniowym dla 
izby. Natomiast w starszym budynku, 
który stoi obok nowo budowanego i jest 
remontowany, ulokowane zostaną po-
mieszczenia biurowe BIL, Okręgowe-
go Sądu Lekarskiego, Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej, czyli prak-
tycznie cała izbowa administracja – tłu-
maczy Klaudiusz Komor. 

Beskidzka Izba Lekarska swój ad-
res zmieni prawdopodobnie latem przy-
szłego roku. Na razie korzysta z nale-
żącego do miasta budynku przy ul. Zyg-
munta Krasińskiego 28. 

 – Nawet mniejsze izby w Opo-
lu czy Toruniu, dorobiły się już wła-
snych siedzib. My to marzenie mieliśmy 
od dawna. Odkładaliśmy pieniądze, 
oszczędzając w każdy możliwy sposób. 
I w końcu zdecydowaliśmy się, że jest 
czas – trzeba zacząć coś robić. Myślę, 
że latem przyszłego roku będziemy mo-
gli zaprosić na uroczyste otwarcie na-
szej siedziby – mówi prezes BIL. 

Beskidzka Izba Lekarska zrze-
sza 3,5 tysiąca lekarzy z terenu byłe-
go województwa bielskiego. To samo-
rząd zawodowy lekarzy i lekarzy den-
tystów, którego zadaniem jest ochrona 
zrzeszonych w nim przedstawicieli za-
wodów medycznych. Do zadań okręgo-
wych izb lekarskich należą: sprawowa-
nie pieczy i nadzoru nad należytym i su-
miennym wykonywaniem zawodu leka-
rza, ustalanie obowiązujących wszyst-
kich lekarzy zasad etyki oraz dbałość 
o ich przestrzeganie, reprezentacja  
i ochrona zawodu lekarza oraz integra-
cja środowiska lekarzy.                        ek

nowa siedziba izby lekarskiej 

rowerowa stacja  
serwisowa Powstała  
na dębowcu

Pierwszą rowerową stację serwisową 
IBOMBO Lokalnej Organizacji Turystycznej Be-
skidy uruchomiono 24 czerwca. Stanęła na Dę-
bowcu, wzniesieniu położonym u podnóża Szyn-
dzielni w paśmie Klimczoka, w administracyjnych 
granicach Bielska-Białej.

Stację zamontowano niemalże naprze-
ciw wejścia do schroniska, gdzie obecnie dzia-
ła Gospoda Dębowiec. Wyposażona została we 

wszystkie klucze potrzebne do obsługi roweru 
oraz pompkę. Korzystać z niej mogą nieodpłatnie 
wszyscy miłośnicy dwóch kółek w górskim wyda-
niu.

Dębowiec stanowi znakomitą bazę wypado-
wą do poznawania wschodniego pasma Beskidu 
Śląskiego. Jest jednym z ulubionych miejsc week-
endowych wypadów turystów i mieszkańców Biel-
ska-Białej. Prowadzą stąd łatwe i dostępne dla 
każdego szlaki na Szyndzielnię, Klimczok, Błat-
nią czy Kozią Górę. W górnej części polany pod 
szczytem wzniesienia znajduje się budynek jed-
nego z najstarszych w polskich Beskidach schro-
nisk górskich, w którym aktualnie działa Gospoda 
Dębowiec.                                                              q
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najwięcej dzieci  
w województwie rodzi 
się Pod szyndzielnią 
Od momentu ogłoszenia w Polsce 
epidemii koronawirusa SARS-CoV-2  
do połowy czerwca w bielskim Szpitalu 
Wojewódzkim przyszło na świat 
kilkaset dzieci, w tym 5 par bliźniaków.  

Personel Oddziału Ginekologiczno-Po-
łożniczego pracuje w obowiązującym reżimie 
epidemiologicznym.

– W takiej rzeczywistości musiały także 
odnaleźć się kobiety rodzące, które nie mogły 

nowa karetka juŻ w mieście 
Prawie 0,5 mln zł dofinansowania pozyskało z funduszy unijnych 

i budżetu państwa Bielskie Pogotowie Ratunkowe na nowoczesny am-
bulans i specjalistyczne wyposażenie. Ambulans marki VW jest wy-
posażony w defibrylator transportowy, respirator transportowy, ssak 
przenośny i nosze. 

 – To będzie jedna z ostatnich karetek S, a więc z lekarzem na 
pokładzie. Będzie obsługiwała miasto Bielsko-Biała – mówi dyrektor 
Bielskiego Pogotowia Ratunkowego Wojciech Waligóra.

Jest to drugi nowy pojazd, o który wzbogacił się tabor bielskie-
go pogotowia w tym roku. Plany dyrekcji są odważne. Pogotowie myśli  
w sumie o czterech nowych ambulansach. 

Przy tej okazji Bielskie Pogotowie Ratunkowe pozyskało też re-
fundację na tzw. BIO-BAG, czyli komorę do transportu osób zakażo-
nych i podejrzanych o zakażenie, którą zakupiło na początku walki  
z pandemią koronawirusa. Wkład własny do tych zakupów to ponad 
25 tys. zł.                                                                                            opr. ek

Źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej 

W Szpitalu Wojewódzkim w Biel-
sku-Białej zespół specjalistów Oddziału 
Kardiologicznego po raz pierwszy wy-
konał zabieg ablacji. Do tej pory miesz-
kańcy miasta i regionu, którzy cierpieli 
na zaburzenia rytmu serca o charakte-
rze napadowym, kierowani byli na takie 
zabiegi m.in. do ośrodków klinicznych na 
Śląsku.

Ablacje wykonuje się w pracowni 
elektrofizjologicznej. To jedna z najsku-
teczniejszych, małoinwazyjnych metod 
leczenia różnego rodzaju arytmii, w któ-
rej wykorzystuje się prąd o częstotliwo-
ści radiowej. Czas zabiegu wynosi od 
dwóch do czterech godzin. Metoda za-
pewnia nawet 80-procentową skutecz-
ność leczenia.

Zabieg odbywa się w znieczuleniu 
miejscowym. Do żył pacjenta wprowa-
dza się specjalne cewniki z elektrodami, 
które umieszczane są w obrębie serca.

 – Elektroda połączona jest z kom-
puterami, które rejestrują i pokazują 
czynność elektryczną serca. Kardiolog-
-elektrofizjolog widzi miejsca, które wy-
wołują arytmię. Po ich zlokalizowaniu 

Pierwszy zabieg ablacji w szPitalu wojewódzkim

końcówką elektrody, która osiąga wyso-
ką temperaturę, przysmaża się tę część 
serca, w której zlokalizowano arytmię. 
Powstaje niewielka blizna, która sku-
tecznie hamuje tę dolegliwość. W ten 
sposób niszczone są obszary tkanki ser-
ca, które odpowiadają za zaburzenia je-
go rytmu – wyjaśnił dr n. med. Wojciech 
Jaszczurowski, ordynator Oddziału Kar-
diologicznego Szpitala Wojewódzkiego. 

Podkreślił, że za zgodą obecnej dyrek-
cji bielska placówka mogła pozyskać do-
świadczonych operatorów, którzy spe-
cjalizują się w tej metodzie leczenia cho-
rób serca, oraz skompletować specjali-
styczny sprzęt, niezbędny do przepro-
wadzania zabiegów.

Ordynator Oddziału Kardiologicz-
nego stwierdził, że rozpoczęcie leczenia 
metodą ablacji jest odpowiedzią na po-

trzeby pacjentów. Arytmia to dość czę-
sta dolegliwość mieszkańców Bielska-
-Białej i naszego regionu.

– Zaburzenia rytmu serca o cha-
rakterze napadowym bywają bardzo 
oporne na leczenie farmakologiczne. 
Pozostaje leczenie metodą ablacji. Do 
tej pory było ono właściwie ograniczone 
do ośrodków klinicznych na Śląsku. Te-
raz w końcu możemy zaproponować je 
pacjentom w naszej placówce – powie-
dział Wojciech Jaszczurowski.

Ablacja jest refundowana przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia. Na ra-
zie trudno powiedzieć, ile takich zabie-
gów będzie miesięcznie wykonywanych  
w bielskim Szpitalu Wojewódzkim; za-
leży to m.in. od wysokości kontraktu  
z NFZ. Każdorazowo o jej przeprowa-
dzeniu decyduje specjalista kardiolog.

– Pod uwagę brane są m.in. brak 
skuteczności leczenia farmakologiczne-
go, uporczywość nawrotów arytmii, cięż-
kość objawów – dodał dr Jaszczurowski.

W Polsce wykonuje się kilkanaście 
tysięcy zabiegów ablacji rocznie. 

q

i nadal nie mogą liczyć na 
porody rodzinne ani na od-
wiedziny i wsparcie swoich 
bliskich – wyjaśniła Barbara 
Sadlik, położna oddziałowa 
Oddziału Ginekologiczno-
-Położniczego Szpitala Wo-
jewódzkiego. Podkreśliła, że 
pomimo tak restrykcyjnych 
obostrzeń, od momentu ich 
wprowadzenia pacjentki wy-
kazują bardzo duże zdyscy-
plinowanie. 

U żadnej z pacjentek 
nie stwierdzono dotychczas 

dodatniego wyniku badania w kierunku choro-
by Covid-19. 

Jak informuje rzecznik Szpitala Woje-
wódzkiego w Bielsku-Białej Anna Szafrańska, 
w tym szpitalu od kilku lat rodzi się najwięcej 
dzieci w województwie śląskim. Tak było rów-
nież w 2019 roku. Jako miejsce porodu wybie-
rają go nie tylko mieszkanki Bielska-Białej i po-
wiatu bielskiego, ale także Żywiecczyzny i Ślą-
ska Cieszyńskiego. To efekt bardzo dobrego 
zaplecza, jakim dysponuje szpital oraz znako-
mitej kadry i specjalistów zajmujących się ko-
bietami z ciążami wysokiego ryzyka – takich, 
w których jest prawdopodobieństwo urodzenia 
dziecka przed 31. tygodniem ciąży. Szpital ma 
trzeci stopień referencyjności, czyli najwyższy 
poziom opieki.                                                      q
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Dzięki decyzji prezydenta Jarosława 
Klimaszewskiego o zwiększeniu środków  
na Stypendia Miasta Bielska-Białej  
w dziedzinie kultury i sztuki 2020,  
11 artystów może realizować swoje 
zamierzenia twórcze.

W tym roku w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej złożono 33 wnioski na sty-
pendia Miasta Bielska-Białej dla osób zajmujących się 
twórczością artystyczną, opieką nad zabytkami lub 
upowszechnianiem kultury. Wysokość jednorazowe-
go stypendium wynosi zgodnie z uchwałą Rady Miasta  
6 tys. zł. Kwota zabezpieczona w planach finansowych 
wydziału pozwalała na przyznanie stypendiów 8 kandy-
datom, ale z uwagi na COVID-19 i trudną sytuację osób 
działających w sferze kultury prezydent Bielska-Białej 
Jarosław Klimaszewski zwiększył pulę pieniędzy sty-
pendialnych i przyznał stypendia 11 osobom na realiza-
cję następujących przedsięwzięć:

• Katarzyna Dietrych-Kuzak: Ekologiczny mebel 
miejski – projekt i wykonanie prototypu nowoczesnego 
ekologicznego mebla miejskiego z materiałów z recy-
klingu;

• Joanna Gruszka: Portret miasta i jego miesz-
kańców. Narracje o Bielsku-Białej – cykl wywiadów  

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Kra-
joznawcze oddział Podbeskidzie zachęca do 
udziału w 19. edycji konkursu fotograficznego 
Beskidy w kadrze zatrzymane. Konkurs został 
podzielony na dwie kategorie tematyczne – Be-
skidzkie pejzaże oraz Góry rekreacyjnie i spor-
towo, zdjęcia powinny być wykonane na terenie 
Beskidu Małego, Śląskiego, Żywieckiego, mia-
sta Bielska-Białej oraz powiatu bielskiego. 

Konkurs ma charakter otwarty i jest do-
stępny dla wszystkich fotografujących amator-
sko. Udział w nim jest bezpłatny. Nadesłane 
zdjęcia powinny być nieoprawione, w formacie 
nie mniejszym niż 15 x 21 cm oraz nie więk-
szym niż 30 x 40 cm. Do zdjęć należy dołączyć 
podpisaną płytę CD lub inny nośnik zawierający 
formę cyfrową zgłoszonych zdjęć i oświadcze-
nie stanowiące załącznik do regulaminu. Jeden 
autor może przesłać 3 prace, w tym jedną serię 
zdjęć (maksymalnie 3 zdjęcia) tryptyk, cykl itp. 
w jednej lub obu kategoriach. Zdjęcia kolorowe  
i czarno-białe będą oceniane wspólnie.

Autorzy wyróżnionych prac otrzymają na-
grody rzeczowe. Najciekawsze prace prezento-
wane będą na stronie internetowej: www.prze-
wodnicy.beskidy.pl w dziale galeria.

Prace konkursowe należy składać osobi-
ście lub wysłać pocztą do 8 września br. na ad-
res Biuro Oddziału PTTK Podbeskidzie w Biel-

sku-Białej, przy ul. Wzgórze 9, 43-300 Bielsko-
-Biała z dopiskiem Konkurs fotograficzny. 

Organizatorami konkursu są Wydział Pro-
mocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Bia-
łej, Biuro ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu 
i Turystyki Starostwa Powiatowego w Bielsku-
-Białej oraz Beskidzkie Koło Przewodników Tu-
rystycznych im. Stefana Czerneleckiego działa-
jące przy Oddziale PTTK Podbeskidzie w Biel-
sku-Białej. 

Więcej szczegółów dotyczących konkur-
su można znaleźć w regulaminie i na stronach 
internetowych www.przewodnicy.beskidy.pl  
i www.um.bielsko.pl.                                  opr. ek

artyści otrzymali miejskie styPendia 

Mateusz Taranowski, fot. Paweł Sowa

z mieszkańcami na temat ich związku z miastem, uka-
zanie zjawisk, społecznych w Bielsku-Białej na podsta-
wie jednostkowych doświadczeń;

• Marek Kamiński: Bielskie Archiwum Muzyczne 
– zbiór biogramów bielskich artystów i zespołów z ele-
mentami historii muzyki, składami zespołów, muzyką  
i teledyskami;

• Szymon Karpiński: Nieuchronne straty i warto-

ściowe zmiany. Kamieniołomy wokół Bielska-Białej na 
przestrzeni wieków – photobook zawierający narrację 
wizualną i tekstową na temat bielskich kamieniołomów;

• Piotr Matusik: Improopera –  projekt muzyczny 
łączący świat opery i jazzu;

• Łukasz Marciniak: Czas górskiego lasu – repor-
taż dźwiękowo-muzyczny oparty na nagraniu dźwię-
ków gór i lasu, odgłosów zwierząt, rzeki i szumu drzew;

• Paulina Młynarska: Powrót do domu – skom-
ponowanie utworu na kwartet saksofonowy, głos biały  
i taśmę elektroniczną opartego na melodiach z regio-
nu Podbeskidzia;

• Jacek Stolarczyk: Danse Macabre na Cmenta-
rzu Żydowskim w Bielsku-Białej – wykonania autorskiej 
aranżacji utworu C. Saint-Saënsa przez zespół The 
ThreeX oraz stworzenie klipu wideo zrealizowanego  
w przestrzeni Sali Ceremonii tego cmentarza;

• Bartosz Szpak: Instrumentalny minialbum – 
dźwiękowy eksperyment stanowiący dokumentację 
dźwiękową miasta;

• Mateusz Taranowski: Historianka – projekt, któ-
rego celem jest popularyzacja historii i legend związa-
nych z miastem poprzez cykl obrazów fotograficznych;

• Anna Witkowicz: Biała – Córka Wisły – cykl pla-
katów ekologicznych w stylistyce ilustracyjnej, w którym 
główną rolę odgrywa personifikacja rzeki Białej.        q

beskidy w kadrze zatrzymane zwolnieni z teorii 
W ogłoszonym 2 czerwca tegorocznym rankingu ogólnopol-

skiej olimpiady wspierającej uczniów w realizacji projektów spo-
łecznych Zwolnieni z teorii najwyższe miejsce spośród szkół z Biel-
ska-Białej zajęło Liceum Ogólnokształcące nr VIII w Zespole Szkół 
Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej, które 
uplasowało się na 46. miejscu w Polsce.

Kolejne bielskie szkoły zajęły dalsze miejsca – IV Liceum 
Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej było 51., III Li-
ceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Stefana 
Żeromskiego – 57., na 83. miejscu uplasowało się Technikum nr 1 
działające w Bielskiej Szkole Przemysłowej, na 158. – Technikum 
TEB Edukacja, a w trzeciej setce dwie inne bielskie szkoły – Tech-
nikum Ośrodka Edukacji Sokrates (233) oraz Liceum Ogólnokształ-
cące COR (262).

Ranking szkół zwolnionych z teorii to nowa forma wyróżniania 
szkół, w którym wyznacznikiem są tzw. kompetencje miękkie (kre-
atywność, zdolności osobiste lub interpersonalne). Tworzony jest 
on w oparciu o wyniki uczniów w praktycznej olimpiadzie Zwolnieni  
z teorii. Uczestnicy olimpiady działają w zespołach i mają za zadanie 
zrealizowanie własnego projektu społecznego, czyli lokalnej inicjaty-
wy zmieniającej otoczenie na lepsze. 

W roku szkolnym 2019/20 prawie 20 tysięcy uczniów zaini-
cjowało swój autorski projekt społeczny w ramach olimpiady. 4.285 
uczestników zostało finalistami i zrealizowało łącznie 846 projektów, 
które przyniosły korzyść 6 milionom Polaków. Były to prawdziwe 
kampanie społeczne, wydarzenia publiczne, zbiórki charytatywne 
czy projekty technologiczne. Nawet w trudnej sytuacji, jaką jest stan 
epidemiczny, uczniowie potrafili stawić czoła wyzwaniom i zmienić 
w razie potrzeby formułę projektu na on-line – udało się to prawie ty-
siącowi uczestników!                                                                  opr. JacK 
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Obszar wpływu koronawirusa ma aspekt wie-
lowymiarowy. Dotyczy bardzo wielu przestrzeni za-
równo prywatnych, jak i zawodowych, nie wyłączając 
tych społeczno kulturowych. W obliczu wielu zagro-
żeń, chcemy dziś zwrócić się do osób, które pełnią ro-
lę opiekunów osób wymagających stałej opieki, prze-
bywających w domach, mieszkających razem, jak też 
tych sprawujących swoje funkcje w domach opieki lub 
hospicjach. 

Wyróżniamy dwa rodzaje opiekunów. Może to 
być osoba trzecia, zawodowo i zarobkowo zajmują-
ca się opieką nad osobami starszymi, lub może to być 
członek rodziny, przyjaciel, osoba bliska, która nie-
zarobkowo opiekuje się osobą starszą lub niepełno-
sprawną, mieszka z nią lub którą zajmuje się regular-
nie (codziennie).

Opiekun osoby starszej tracącej samodzielność, 
przewlekle chorej jest narażony na silny przewlekły 
stres, szczególnie gdy podopieczny wymaga długo-
trwałej i intensywnej pomocy. Sprawowanie opieki 
może powodować zmianę planów życiowych, skła-
niać do wyrzeczeń i wiąże się z przemęczeniem oraz 
poczuciem bezradności

Opiekunowie rodzinni pełnią swoją rolę bezu-
stannie, podporządkowują swoje życie potrzebom 
podopiecznego, rezygnują z pracy, z niektórych form 
wypoczynku i spędzania wolnego czasu na rzecz 
sprawowania opieki. Jeśli stres, którego doświadcza 
opiekun rodzinny jest intensywny i trwa długo, może 
przerodzić się w przewlekły stres prowadzący do wy-
palenia. Powoduje wyczerpanie zasobów sił i energii, 
którymi dysponuje opiekun. Nieustanne pozostawa-
nie w napięciu i gotowości sprawia, że destabilizuje 
się funkcjonowanie całego organizmu.

Stres przyczynia się również do trudności  
w ocenie własnych możliwości i granic odporności 
psychicznej, może być powodowany m.in. zbyt małą 
ilością snu, brakiem czasu dla siebie, koniecznością 
godzenia opieki z obowiązkami zawodowymi. Może 
prowadzić do problemów z koncentracją, nieuświado-
mionego przejmowania objawów choroby podopiecz-
nego (np. zaników pamięci), rozwoju uzależnień, np. 
alkoholizmu.

Opiekunowie rodzinni są szczególnie narażeni 
na zespół wypalenia, ponieważ z podopiecznym wią-
że ich bliska emocjonalna relacja. Warto pamiętać, że 
wypalenie to stan stopniowo, powoli nasilających się 
objawów.

Obciążenia zdrowotne opiekunów rodzinnych
U większości stwierdza się pogorszenie stanu 

zdrowia w porównaniu do okresu, kiedy nie opiekowa-
li się chorym. Najczęstsze dolegliwości to: bóle kręgo-
słupa, objawy nerwicowe, nadciśnienie i objawy de-
presyjne.

Wypalenie opiekuna to reakcja jego ciała i psy-
chiki na nadmierne obciążenie. Sytuacja członków ro-

dzin i bliskich opiekujących się osobą starszą niesa-
modzielną jest bardzo obciążająca, ponieważ opie-
ka musi być sprawowana niemal nieprzerwanie i bez 
możliwości określenia perspektywy czasowej.

W obecnej sytuacji dodatkowym obciążeniem 
dla opiekuna, a tym samym dla podopiecznego, 
jest niewiadoma w postaci trudności w dostępie do 
podstawowej oraz specjalistycznej opieki lekarskiej. 
Większe ryzyko powikłań w przypadku zachorowa-
nia na koronawirusa dotyczące osób starszych lub 
chorych może prowadzić do lęku, poczucia bezna-
dziei, braku perspektyw. Opiekun w pierwszej kolej-
ności dba o swojego pacjenta, jednak aby być dla 
niego wystarczającym oparciem musi zadbać o sie-
bie. W obliczu zwiększonego lęku opiekunowie czę-
sto o sobie zapominają. Warto przyjrzeć się swojej 
kondycji zarówno psychicznej, jak i fizycznej, zadbać 
o siebie przez pryzmat dbania o podopiecznego. 

ETAPY WYPALENIA:
I faza – ostrzegawcza 
zmęczenie, obniżenie nastroju i aktywności, pesy-
mizm, bezsenność, smutek i rozdrażnienie, wycofa-
nie się z życia rodzinnego i towarzyskiego, utrata za-
interesowań, wahania nastroju;
II faza – objawy fazy I nasilają się, dodatkowo po-
jawia się apatia, kłopoty z koncentracją, poczucie 
beznadziejności sytuacji, poczucie niekompeten-
cji, zaniedbywanie obowiązków, dystansowanie się 
wobec potrzeb podopiecznego, pomniejszanie jego 
problemów, za które obwinia innych. 
Jeżeli na tym etapie opiekun nie otrzyma specjali-
stycznego wsparcia, doświadczy stanu skrajnego 
zmęczenia i wyczerpania prowadzącego do końco-
wej fazy.
III faza – końcowa: psychiczne i fizyczne wyczerpa-
nie, negatywny obraz podopiecznego, siebie i sytu-
acji życiowej, może pojawić się chłód emocjonalny, 
dystansowanie się emocjonalne wobec podopiecz-

moŻna skorzystać  
z oPieki wytchnieniowej
Do osób opiekujących się bliskimi 
wymagającymi stałej pomocy adresowany 
jest program Opieka wytchnieniowa – 
edycja 2020, realizowany przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku- 
-Białej.

Mistrz Jan Kochanowski pisał przed laty: Szla-
chetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, 
Aż się zepsujesz. O tej prawdzie szczególnie mocno 
przypominamy sobie, gdy mamy do czynienia z cho-
robami przewlekłymi czy też z niepełnosprawnością. 
Często rodziny i opiekunowie osób wymagających 
opieki – bardzo w nią zaangażowani – sami potrzebu-
ją chwili oddechu, aby nabrać sił. 

Z myślą o nich Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej realizuje program Opieka wytchnieniowa 
– edycja 2020, który jest kontynuacją programu ze 
środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia 
Osób Niepełnosprawnych otrzymanych na wykona-
nie zadań w ramach programu Ministerstwa Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej. Program adresowany 
jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wyma-
gają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy 
w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobami ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności lub posiada-
jącymi orzeczenia równoważne.

Program jest realizowany w dwóch formach:
 – dziennej opieki wytchnieniowej nad osobą  

o znacznym stopniu niepełnosprawności w miejscu jej 
zamieszkania;

 – całodobowej opieki wytchnieniowej nad oso-
bą niepełnosprawną w placówce wpisanej do rejestru 
wojewody.

W 2020 roku ustalono limit 240 godzin dla opieki 
w formie usług świadczonych w miejscu zamieszka-
nia osoby niepełnosprawnej oraz limit 14 dni dla opie-
ki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego. 

Pomoc w formie opieki wytchnieniowej przyzna-
je się na wniosek członka rodziny lub opiekuna spra-
wującego bezpośrednią opiekę. Osoby, którym zosta-
nie przyznana ta pomoc, nie ponoszą odpłatności za 
usługi w ramach programu.

MOPS kwalifikuje do przyznania usługi na pod-
stawie karty zgłoszenia do programu Opieka wy-
tchnieniowa – edycja 2020. W sytuacji nagłej, losowej 
czy interwencyjnej usługa opieki wytchnieniowej mo-
że być przyznana bez karty zgłoszenia – dokument 
powinien zostać jednak uzupełniony w ciągu 3 dni.

Szczegółowe informacje dotyczące świadcze-
nia usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamiesza-
nia osoby niepełnosprawnej można uzyskać pod nu-
merem telefonu 33 4995613, a w ramach pobytu ca-
łodobowego w ośrodku/placówce zapewniającej ca-
łodobową opiekę – pod numerem tel.  33 4974273. 
Dodatkowych informacji MOPS udziela pod numerem 
tel. 33 4995600.                                              opr. JacK

oPiekun nie ma łatwo
O trudnej sytuacji osób opiekujących się chorymi lub starszymi pamięta Podbeskidzki 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej, który przygotował kilka porad na temat 
radzenia sobie w tym niełatwym czasie.

nego, zobojętnienie na jego potrze-
by i pragnienia, zaniedbywanie go, 
czasem wrogość, zdarza się, że 
opiekun traci cierpliwość i kontro-
lę nad emocjami i dopuszcza się 
przemocy wobec podopiecznego. 

Objawy wypalenia fizyczne-
go to przemęczenie, nasilenie do-
legliwości bólowych; psychosoma-
tyczne – obniżenie odporności im-
munologicznej (nawet do 4 lat po 
śmierci podopiecznego), zaburze-
nia odżywiania, choroby sercowo-
-naczyniowe, choroby układu od-
dechowego, wolniejsza regene-
racja (np. gojenie się ran), zwięk-
szone ryzyko zachorowania na cu-
krzycę, wrzody żołądka; psycho-
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koPerta 
Życia

 Zadbaj o bezpieczeństwo swoje  
i bliskich, przygotuj dla nich Kopertę ży-
cia. Ma ona za zadanie przyspieszyć ra-
townikom medycznym dostęp do waż-
nych informacji medycznych mogących 
uratować życie chorego. Ułatwia pracę 
innym służbom oraz zwiększa poczucie 
bezpieczeństwa osób starszych, niejed-
nokrotnie mieszkających samotnie.

Koperta życia to karta, w której po-
daje się informacje dotyczące jej właści-
ciela, to jest dane osobowe, numer tele-
fonu do bliskiej osoby, przebyte choro-
by, zażywane leki i uczulenia. Kopertę  
z kartą wkłada się najczęściej do lodów-
ki, na której umieszcza się naklejkę z na-
drukiem Koperta życia. Dlaczego w lo-
dówce? Bo jest to urządzenie, które znaj-
dziemy w każdym domu i ze względu 
na rozmiar łatwe do znalezienia.

Na Kopertę życia składają się:  karta 
informacyjna o pacjencie włożona w ko- 
pertę umieszczoną w lodówce, zawiera-
jąca najistotniejsze dane o stanie zdro-
wia, dane personalne, dane do kontaktu 
z najbliższymi oraz inne ważne informa-
cje, które mogą mieć znaczenie w przy-
padku interwencji medycznej; magnes na 

społeczne i emocjonalne – uczucie pustki, osamot-
nienia i izolacji, poczucie winy, poczucie bezsilności  
i bezradności, niepokój, gniew.

Czynnikami wyzwalającymi są obciążenie od-
powiedzialnością za – organizację procesu lecze-
nia, rehabilitację, dietę, sprawy majątkowe, ostatnie 
chwile życia podopiecznego; przewlekłe zmęczenie 
obowiązkami pielęgnacyjno-opiekuńczymi; zapomi-
nanie opiekuna o swoich potrzebach, które prowa-
dzi do braku dbałości o własne zdrowie (odpowied-
nia dieta, odpoczynek), zaniedbania relacji z bliski-
mi, poczucia osamotnienia, poczucia winy oraz brak 
wsparcia.

Jak uniknąć zespołu opiekuna?
Troska o samego siebie jest częścią pracy 

opiekuna. Zadbaj o siebie, byś mógł dbać o innych. 
Proponowane strategie to stosowanie technik reduk-
cji stresu (medytacja, modlitwa, Tai Chi); zadbanie  
o odpoczynek i odpowiednią dietę; regularne ćwi-
czenia fizyczne (nawet tylko 10 minut); branie wol-
nego bez poczucia winy; szukanie i przyjmowanie 
wsparcia od innych; zidentyfikowanie i akceptacja 
wszystkich uczuć; wyznaczenie celów; korzystanie 
z kompetentnej pomocy psychologicznej – psycho-
edukacja, warsztaty relaksacyjne, nauka radzenia 
sobie ze stresem czy terapia. Opiekunowie zajmu-
jący się opieką zawodowo powinni być monitorowani 
(np. przez przełożonych, superwizje).

Wsparcie
Krótkoterminowe wsparcie polega na tym, że 

opiekun może zostawić swojego podopiecznego  
w specjalnej placówce lub skorzystać z zastępstwa 
na kilka godzin; długoterminowym są turnusy opie-
kuńcze, trwające 2-6 tygodni. Ważna jest także gru-
pa wsparcia będąca wentylem emocji, pozwalają-
ca nabrać dystansu do pracy czy choroby. Pomaga  
w utrzymaniu zdrowej relacji z podopiecznym i zbu-
dowaniu sieci kontaktów.

W tym wyjątkowo trudnym czasie życzymy 
opiekunom dużo cierpliwości, miłości, bliskości oraz 
bezpieczeństwa. 

tekst przygotowali pracownicy 
Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej w Bielsku-Białej

lodówkę;  naklejka na drzwi infor-
mująca, że w mieszkaniu znajdu-
je się Koperta życia.

Instrukcja postępowania  
z Kopertą życia:

Wypełnij kartę informacyj-
ną, umieść ją w kopercie, a ko-
pertę w widocznym miejscu w lo- 
dówce, przyczep magnes na 
lodówkę, przyklej naklejkę na 
drzwi wejściowe do mieszkania 
(od wewnątrz); zadbaj, aby infor-
macje zawarte w karcie informa-
cyjnej były aktualne.
Kopertę życia można otrzy-
mać m.in. w:

• Miejskim Ośrodku Pomo-
cy Społecznej przy ul. Karola 
Miarki 11 (pawilon A, parter) In-
formacja – Dziennik Podawczy; 

ul. K. Miarki 11 (budynek głów-
ny, I piętro) Dział Pomocy Śro-
dowiskowej; ul. K. Miarki 11 (bu-
dynek główny, III piętro, pokój nr 
301) Dział Usług Opiekuńczych; 
przy ul. Filarowej 50 (parter) 
Dział Świadczeń Rodzinnych; 
przy placu Opatrzności Bożej 18  
(I piętro, pokój numer 1) Dział 
Rehabilitacji Społecznej;

• Miejskim Zespole ds. 
Orzekania o Niepełnosprawno-
ści przy ul. Lipnickiej 36;

• Wydziale Polityki Spo-
łecznej Urzędu Miejskiego przy 
pl. Ratuszowym 6, II piętro pokój 
numer 225.

Kopertę życia można po-
brać bezpośrednio pod adresem: 
https://www.seniorzybielsko.pl/
koperta-zycia/                             q

Aplikacja Cyfrowe Obeserwatorium Bezpieczeń-
stwa

Do korzystania z Cyfrowego Obserwatorium Bez-
pieczeństwa zachęca śląska policja. Pod tą enigma-
tyczną nazwa kryje się aplikacja on-line, dzięki któ-
rej kierowcy mogą w szybkim czasie dowiedzieć się  
o utrudnieniach na drogach. Ogólnodostępna aplikacja 
wskazuje miejsce i czas trwania utrudnienia przejazdu 
drogą, na której doszło do wypadku czy kolizji. Istotną 
zaletą programu jest możliwość sprawdzenia, co zajmie 
nam więcej czasu – wybór drogi objazdem czy oczeki-
wanie w korku. 

Pod internetowym adresem policja.orsip.pl znaj-
duje się zakładka Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeń-
stwa, w której zamieszczone są aplikacje związane  
z codzienną pracą śląskiej policji drogowej: zdarzenia 
drogowe on-line i historia zdarzeń drogowych i miejsc 
szczególnie niebezpiecznych. 

Aplikacja zdarzenia drogowe on-line jest dostęp-
na w każdym urządzeniu z łączem internetowym, a in-
formacje o utrudnieniach na drodze policjanci drogów-
ki zamieszczają bezpośrednio po dotarciu na miejsce 
zdarzenia. 

Aplikacja powstała w ramach projektu pn. Cyfro-
we Obserwatorium Bezpieczeństwa Województwa Ślą-
skiego – Śląska Policja bliżej społeczeństwa, który zo-
stał dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego województwa śląskiego na lata 2014 – 2020.

źródło: slaska.policja.gov.pl

Aktualności MZD
Swój newsletter w odświeżonej szacie graficznej 

prezentuje Miejski Zarząd Dróg. Można się z niego do-
wiedzieć o bieżących pracach remontowych i moderni-
zacyjnych na bielskich drogach czy o wprowadzonych 
objazdach. Warto już teraz zapisać się na listę mailin-
gową na stronie MZD https://mzd.bielsko.pl/kategoria/
aktualnosci/ i być na bieżąco z informacjami publikowa-
nymi na Portalu MZD. Newsletter jest wysyłany nieregu-
larnie, nie częściej niż raz dziennie. Częstotliwość uza-
leżniona jest od liczby informacji pojawiających się na 
portalu MZD. Korzystanie z newslettera jest bezpłatne 
oraz dobrowolne – wymaga jedynie zapisania się po-
przez wypełnienie prostego formularza na stronie MZD.                                                          

opr. ek, JacK

informacja on-line o utrudnieniach na bielskich  
i śląskich drogach
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ratusz ogłasza

sPrzedaŻ
Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, 
art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) 
podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gmin-
nych, położonych w Bielsku-Białej przeznaczonych zgodnie 
z zarządzeniami prezydenta miasta do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej
1. nr ON.0050.1011.2020.NR z 1 kwietnia 2020 r. 
położenie: ul. Edwarda Dembowskiego obręb Lipnik
oznaczenie: dz. 4594/23 KW BB1B/00056424/2
powierzchnia: 286 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej – dz. 
4037/21 o pow. 971 m2

cena nieruchomości: 57.200,00 zł
cena obowiązuje do 5 sierpnia 2020 r.
Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego nie został 
uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego. Nie została również dla niego wydana decyzja o wa-
runkach zabudowy. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej 
zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/487/2012 Rady Miejskiej w 
Bielsku-Białej z 29 maja 2012 r. (z póżn. zm.) działka znajduje 
się w obszarze MN i częściowo MW (zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej i częściowo wielorodzinnej). Dz. 4594/23 
w części północnej zagospodarowana jest jako dojazd do bra-
my wjazdowej na dz. 4037/21, natomiast część centralna i po-
łudniowa – wraz z nieruchomością uzupełnianą, jest ogrodzo-
na i zagospodarowana jako ogród. Powierzchnia działki na-
chylona jest w kierunku południowym. 
2. nr ON.0050.1012.2020.NR z 1 kwietnia 2020 r.. 
położenie: ul. Lubelska obręb Lipnik
oznaczenie: dz. 1070/547 KW BB1B/00056424/2
powierzchnia: 47 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej – dz. 
1070/162 o pow. 374 m2

cena nieruchomości: 9.400,00 zł
cena obowiązuje do 5 sierpnia 2020 r.
Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego nie został 
uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go. Nie została również dla niego wydana decyzja o warun-
kach zabudowy. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej za-
twierdzonego uchwałą nr XIX/487/2012 RM z 29 maja 2012 
r. (z póżn. zm.) działka znajduje się w obszarze MN (zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej). Działka 1070/547 stanowi 
ogólnodostępny pas terenu o szerokości około 1,5 m, zago-
spodarowany jako teren zielony. Powierzchnia działki nachy-
lona jest w kierunku południowym. 
Sprzedaż ww. nieruchomości jest zwolniona od podatku VAT. 
Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo  
w nabyciu ww. nieruchomości za podaną wyżej cenę, jeżeli 
stosownie do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami złożą wnioski w terminie 6 tygodni od daty wywiesze-
nia niniejszego wykazu.

Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2 usta-
wy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) podaję do publicznej 
wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych 
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do 
podmiotów prowadzących działalność w zakresie dystrybu-
cji energii elektrycznej – zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej  

i zarządzeniami prezydenta miasta. 
1. uchwała nr XIV/313/2019 z 17 grudnia 2019 r. oraz zarzą-
dzenie nr ON.0050.1120.2020.NR z 2 czerwca 2020 r. 
położenie: ul. Piotrkowska obręb Lipnik
oznaczenie: dz. 1070/484 Kw BB1B/00151404/2
powierzchnia: 115 m2

przeznaczenie: brak planu, w SUiKZP – obszar MN – tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
cena nieruchomości: 17.250,00 zł
cena obowiązuje do 6 sierpnia 2020 r.
2. uchwała nr XIV/314/2019 z 17 grudnia 2019 r. oraz zarzą-
dzenie nr ON.0050.1121.2020.NR z 2 czerwca 2020 r. 
położenie: ul. Lubelska obręb Lipnik
oznaczenie: dz. 1070/482 KW BB1B/00151404/2
powierzchnia: 231 m2

przeznaczenie: brak planu, w SUiKZP – obszar MN – tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
cena nieruchomości: 34.650,00 zł
cena obowiązuje do 6 sierpnia 2020 r.
Cena zostanie powiększona o obowiązujący podatek VAT.

Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 
35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. 
zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, prze-
znaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz 
najemcy ze względu na przysługujące prawo pierwszeństwa 
nabycia lokalu i udziału w gruncie, zgodnie z zarządzeniem 
ON.0050.1015.2020.NR z 6 kwietnia 2020 r. 
położenie: ul. Bolesława Krzywoustego 9 lokal mieszkalny 
nr 13, obręb Górne Przedmieście
ozn.: udział 36/1000 cz. w dz. 1239 Kw BB1B/00048465/2
powierzchnia: 66,14 m2

przeznaczenie: brak planu, w SUiKZP – obszar MN 
cena lokalu: 277.788,00 zł, udział w gruncie: 9.149,00 zł.
cena obowiązuje do 
Lokal zostanie sprzedany na rzecz najemcy wraz z udzia-
łem w gruncie z zastosowaniem bonifikaty w wysokości 70 
proc. ceny zgodnie z uchwałą nr XL/794/2018 Rady Miejskiej 
w Bielsku-Białej z 17 kwietnia 2018 r. Sprzedaż nieruchomo-
ści nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i ust. 2, art. 35 ust. 
1 i ust. 2, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 
i ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) podaję do pu-
blicznej wiadomości informacje o nieruchomości gminnej, po-
łożonej w Bielsku-Białej przy ul. Wyzwolenia, przeznaczonej 
zgodnie z uchwałą Nr XL/800/2018 Rady Miejskiej z 17 kwiet-
nia 2018 r. oraz zarządzeniem nr ON.0050.3154.2018.MGR 
prezydenta Miasta z 16 maja 2018 r. do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego.
położenie: ul. Wyzwolenia obręb Biała Miasto
oznaczenie: dz. 403/3 i dz. 644/1 KW BB1B/00036368/5
powierzchnia: 60 m2 i 153 m2, razem 213 m2
cena nieruchomości: 140.000,00 zł
cena obowiązuje do 5 sierpnia 2020 r.
Nieruchomość zlokalizowana jest śródmiejskiej części miasta, 
w bezpośrednim sąsiedztwie z drogą publiczną ul. Wyzwo-
lenia oraz zabudową usługowo-mieszkaniową. Działki gmin-
ne położone są w terenie, dla którego obowiązuje miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjęty uchwa-
łą nr L/1182/2009 RM z 22 grudnia 2009 r. Zgodnie z planem 

miejscowym dz. 403/3 i dz. 644/1 objęte są jednostką 125_
UMW-12, tj. teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej śród-
miejskiej.
Cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 
w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży.

Byli właściciele nieruchomości lub ich spadkobiercy mają 
pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości za podane wy-
żej ceny, jeżeli złożą wnioski w terminie 6 tygodni licząc od 
dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Byli właściciele lub ich 
spadkobiercy, w przypadku skorzystania z przysługującego 
im prawa, będą zobowiązani do zwrotu kosztów poniesionych 
przez gminę Bielsko-Biała związanych z przygotowaniem nie-
ruchomości do zbycia. 
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesanta 
UM, pl. Ratuszowy 6, parter, stanowisko nr 4.                        q

Przetargi
Prezydent Bielska-Białej ogłasza I przetarg ustny ograni-
czony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej, obj. Kw 
BB1B/00084573/6, stanowiącej własność Skarbu Państwa, 
położonej w Bielsku-Białej przy ul. Władysława Broniew-
skiego obręb Lipnik, zabudowanej budynkiem stacji trans-
formatorowej będącej własnością TAURON Dystrybucja S.A. 
oznaczenie: dz. 227/68 Kw BB1B/00084573/6
powierzchnia: 155 m2

przeznaczenie: stacja transformatorowa
cena wyw.: 34.590,00 zł, wadium: 3.400,00 zł
Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie do-
liczony podatek VAT określony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.
Przetarg został ograniczony do podmiotów posiadających 
koncesję na dystrybucję energii elektrycznej.
Nieruchomość obecnie zagospodarowana jest stacją trans-
formatorową nr 10820 o roboczej nazwie Sanepid. Poza za-
budową (czynną stacją transformatorową) stanowiącą wła-
sność TAURON Dystrybucja S.A. nieruchomość jest wolna 
od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego brak jest 
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona 
jest w obszarze S – Strefa śródmiejska.
Przetarg odbędzie się 7 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00  
w sali nr 208 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 
przy pl. Ratuszowym 5. Osoby zamierzające uczestniczyć 
w przetargu powinny złożyć w zamkniętej kopercie pisemnie 
zgłoszenie uczestnictwa w przetargu oraz złożyć dowód po-
twierdzający spełnienie warunku przetargu – tj. kopię konce-
sji (potwierdzoną notarialnie) na dystrybucję energii elektrycz-
nej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w 
terminie do 3 sierpnia 2020 r. w sekretariacie Wydziału Nie-
ruchomości Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 5, pok. 
202 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 
UM. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w prze-
targu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego przy pl. Ratuszowym 6 (na parterze) 5 sierpnia 2020 r.
Wadium należy wpłacić nie później niż do 3 sierpnia 2020 r. 
przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział 
Finansowo-Księgowy 25 1240 4142 1111 0000 4822 9638 Pe-
kao S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Potwierdzeniem wpłaty 
wadium jest wpływ pieniędzy na konto Urzędu w wyżej po-
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ratusz ogłasza

danym terminie. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od 
daty przetargu, a wpłacone przez uczestnika, który przetarg 
wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, 
który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży nieru-
chomości.
Wylicytowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić w całości 
przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości. Koszty 
zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Intere-
santa UM przy pl. Ratuszowym 6, parter, stanowisko nr 4, tel. 
33 4971806) lub w Wydziale Nieruchomości, pl. Ratuszowy 5, 
II piętro, pok. 213, tel. 33 4701224) oraz w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Urzędu Miejskiego: bip.um.bielsko.pl
Prezydent miasta może odwołać ogłoszony przetarg z waż-
nych powodów.                                                                          q

dzierŻawa
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst  Dz. U. z 2020 r., 
poz. 65 zm.) – podaję do publicznej wiadomości wykaz nieru-
chomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę 
zgodnie z zarządzeniami prezydenta miasta

1. nr ON.0050.1147.2020.NR z 18 czerwca 2020 r. – dzierża-
wa na czas oznaczony, tj. na okres trzech lat nieruchomości 
przy ul. Górskiej obręb Lipnik na rzecz osoby fizycznej pro-
wadzącej działalność gospodarczą – z przeznaczeniem pod 
ogródek przy lokalu gastronomicznym.
oznaczenie: cz.dz. 811/17 KW BB1B/00056424/2
powierzchnia: 10 m2

czynsz: w sezonie, tj. od 1 maja do 30 września każdego ro-
ku trwania umowy 190 zł miesięcznie + VAT, poza sezonem 
tj. od 1 stycznia do 30 kwietnia oraz od 1 października do 31 
grudnia każdego roku trwania umowy 20 zł miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem, w studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Biel-
ska-Białej MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. nr ON.0050.1148.2020.NR z 18 czerwca 2020 r. – dzierża-
wa na czas oznaczony trzech lat nieruchomości przy ul. Ja-
śminowej obręb Lipnik – do wykorzystania na ogródek przy-
domowy – na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: cz. dz. 405/5 KW BB1B/00056424/2
powierzchnia: 46 m2

czynsz: 50,00 zł rocznie + VAT (stawka może ulec aktualiza-
cji)
teren niezabudowany, nieobjęty planem, położony w obsza-
rze Z – zieleni.                                                                             q

uchwalenie Planu
Na podstawie art. 43 ustawy z 3 października 2008 roku  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko, informuję o podjęciu 
przez Radę Miejską w Bielsku-Białej
1) uchwały nr XIX/443/2020 z 26 maja 2020 r. w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w rejonie ul. Szyprów, 
2) uchwały nr XIX/444/2020 z 26 maja 2020 r. w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ob-
szaru położonego w rejonie ulic: Wyzwolenia, Księży Las, 
Agronomówka, Józefa Braka.
Uchwały zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego, poz. 4495-4496, z 5 czerwca 2020 r.
Z treścią ww.. miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego oraz uzasadnieniami, 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 internetowych 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (Biuletyn Informacji Pu-
blicznej). Zgodnie z art. 30 ustawy z 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy ma pra-
wo wglądu do miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego i otrzymania z nich wypisów i wyrysów.                 q

konsultacje: śląskie 2030
Trwają konsultacje społeczne projektu Strate-

gii Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie 2030, 
przyjętego przez Zarząd Województwa Śląskiego. 
Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzę-
du Miejskiego w Bielsku-Białej zachęca do zapo-
znania się z tym strategicznym dla naszego re-
gionu dokumentem – który został zamieszczony  
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Śląskiego oraz na stro-

nie rcas.slaskie.pl/ – i do zgłaszania ewentualnych 
opinii oraz uwag na jego temat. Uwagi z dopiskiem 
Konsultacje Śląskie 2030 należy przesyłać na ad-
res strategia@slaskie.pl i jednocześnie do wiado-
mości Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej – adres wrg@
um.bielsko.pl – najpóźniej do 27 lipca 2020 r., na 
specjalnym formularzu. 

Protokół z konsultacji społecznych prze-
prowadzonych na podstawie zarządzenia nr 
ON.0050.1065.2020.OSE z 11 maja 2020 r., do-
tyczących projektu Regulaminu naboru oraz reali-
zacji projektu grantowego pn. Odnawialne źródła 
energii dla mieszkańców Bielska-Białej w związku 
z zakwalifikowaniem się przez Miasto Bielsko-Biała 
w konkursie prowadzonym w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Śląskie-
go na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektyw-
ność energetyczna, odnawialne źródła energii i go-
spodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne 
źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źró-

dła energii współfinansowanym ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Konsultacje przeprowadzone zostały zgodnie  
z procedurą ustaloną uchwałą nr V/60/2007 Ra-
dy Miejskiej w Bielsku-Białej z 20 lutego 2007 roku 
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadza-
nia konsultacji z mieszkańcami Bielska-Białej.

Akcja informacyjna o konsultacjach została 
przeprowadzona w okresie od 15 maja 2020 r. do 
24 maja 2020 r., a uwagi w ramach konsultacji moż-
na było zgłaszać pisemnie i elektronicznie w okre-
sie od 25 maja 2020 roku do 14 czerwca 2020 roku.

W wyznaczonym czasie wpłynęło 21 uwag 
zgłoszonych w formie elektronicznej. Po analizie 
treści zgłoszonych uwag i zapisów Regulaminu 
oraz wiążących miasto wniosku i umowy o dofinan-
sowanie, 9 uwag uwzględniono, w tym 2 częścio-
wo, 11 uwag nie uwzględniono, a 1 uwagę uznano 
za bezprzedmiotową.

Pełny protokół z konsultacji społecznych za-
wierający szczegółowy wykaz uwag znajduje się 
na stronie www.bip.bielsko.pl, na stronie www.mia-
stodobrejenergii.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzę-
dzie Miejskim w Bielsku-Białej.

konkurs dla seniorów: 
artystycznie o ePidemii

Prezydent Bielska-Białej zaprasza wszystkich seniorów 
naszego miasta do wzięcia udziału w konkursie, którego ce-
lem jest artystyczne pokazanie, w jaki sposób seniorzy ra-
dzili sobie w czasie epidemii koronawirusa. Startować można  
w trzech kategoriach:

Fotografia – 1 zdjęcie o tematyce konkursowej, w do-
wolnej technice fotograficznej i za pomocą dowolnego sprzę-
tu, również telefonu komórkowego, oraz wydrukowanie na 
papierze fotograficznym w rozmiarze A5 lub A4.

Praca plastyczna – 1 praca związana z tematyką kon-
kursu, na dowolnym materiale (np. papier, płótno, drewno)  
w formacie A3 lub A4, w dowolnej technice.

Wiersz lub proza poetycka – napisanie maksymalnie  
3 wierszy, które nie przekroczą 3 stron A4, lub tekstu pro-
zatorskiego o charakterze poetyckim, który nie przekroczy  
3 stron A4, na temat wynikający z ogłoszonego konkursu.

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do 14 sierp-
nia br. do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 
przy pl. Ratuszowym 6, II piętro, pok. 225 – prac artystycz-
nych oznaczonych wyłącznie pseudonimem. Wraz z pracami 
należy dostarczyć zamkniętą kopertę z dopiskiem Konkurs 
artystyczny dla seniorów miasta Bielska-Białej w 2020 roku 
oznaczoną tym samym pseudonimem, zawierającą wypeł-
niony formularz zgłoszenia z danymi osobowymi. Formularz 
zgłoszenia stanowi załącznik do regulaminu.

Uczestnikiem konkursu może być tylko nieprofesjonal-
ny twórca – osoba w wieku powyżej 60. roku życia zamiesz-
kująca w Bielsku-Białej, zgłaszająca jedną pracę w dowol-
nie wybranej kategorii. Wszelkie dodatkowe informacje na te-
mat konkursu można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej – telefon nr 33 4971492 
lub 33 4971720, a także wysyłając wiadomość na adres  
e-mail: seniorzy@um.bielsko.pl                                                   q
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Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1,5 i 6 pracuje 
od poniedziałku do środy w godz. 7.30–15.30, 
w czwartki 7.30–18.00, w piątki 7.30–13.00
Centrala: 334971497, 334971498, 
 faks: 334971786
Informacja: pl. Ratuszowy 6, tel. 334971800

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

Awaria świateł sygnalizacji drogowej: 
MZD, tel. 334726010, od 7.30 do 15.30
 
SUEZ Bielsko-Biała S.A. 
w godzinach pracy tel. 334992000, 334992019
e-mail: zom.bielskobiala@sitapolska.com.pl
bok-bb@sitapolska.com.pl

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

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

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

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

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

POGOTOWIA
Pogotowie ratunkowe        tel. 999
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

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

WAŻNE TELEFONY

lato w mieście  
na sPortowo 2020

Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy-
gotował cykl imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach 
akcji Lato w mieście na sportowo 2020. Niektóre z nich 
już się odbyły, inne trwają. 

WARSZTATY:
Tenis stołowy dla dzieci i młodzieży – 12-14 sierp-
nia i 18-21 sierpnia w godz. 10.00-12.00, hala OSR 
Victoria ul. Bratków 16, zgłoszenia.
Warsztaty rolkarskie dla dzieci i młodzieży w wie-
ku szkolnym – 3-7 sierpnia i grupa I – godz. 9.00-9.45, 
grupa II – godz. 10.15-11.00, hala pod Dębowcem, 
zgłoszenia.
Warsztaty longboardowe dla dzieci i młodzieży – 
27-31 lipca, godz. 11.00-13.00, hala pod Dębowcem, 
zgłoszenia.
Piłka ręczna plażowa – 17, 19, 21, 24, 26, 28 sierpnia 
w godz.13.00-14.30 warsztaty dla uczniów szkół pod-
stawowych, pływalnia Start, zgłoszenia.
Inline Alpine, czyli jazda na rolkach po narciarskim 
slalomie z KS Inline Bielsko-Biała – 8, 10, 15 i 17 lipca 
w godz. 16.30-17.30, parkingi przy hali pod Dębow-
cem, zgłoszenia.
Piłka nożna dla chłopców (rocznik 2011 i młodsi) – 
13, 15, 17 lipca i 10, 12 i 14  sierpnia w godz. 10.00-
11.30, KS Orlik, ul. Słowackiego 27B, zgłoszenia.
Zamiast spalić się słońcem – spal kalorie, cykl tre-
ningów z My Fitness Place BB – – 12, 19, 26 lipca i 2 
sierpnia o godz. 13.00, w godz. 11.00-14.00 możliwość 
konsultacji, pływalnia Start, zapisy na miejscu.
Strzelectwo sportowe, zajęcia dla dzieci i młodzieży 
z rocznika 2008 i starsi (z opiekunem) – 3, 5, 7 sierp-
nia, godz. 13.00, Strzelnica sportowa Gun Club, ul. 1 
Maja 19, zgłoszenia.
Nauka jazdy na rowerze górskim, jednodniowy kurs 
odbędzie się w ostatnim tygodniu lipca, Błonia, zgło-
szenia do 17 lipca.

ZAWODY SPORTOWO-REKREACYJNE:
Moje Małe EURO 2020 – piłka nożna na Orliku: 
• rocznik 2009 i młodsi – eliminacje 21 lipca i 3 sierp-
nia, finały 25 sierpnia, godz. 10.00, 
• rocznik 2005 i młodsi – eliminacje 22 lipca i 4 sierp-
nia, finały 26 sierpnia, godz. 10.00, 
• rocznik 2004-2000 – eliminacje 23 lipca i 6 sierpnia, 
finały 27 sierpnia, godz. 10.00.
Zapisy w dniu zawodów o godz. 9.00 na Orliku lub 
przez Internet. 

Tenis stołowy na Victorii 
24 lipca i 28 sierpnia, godz. 10.00, rocznik 2004  
i młodsi, zapisy w dniu zawodów od godz. 9.00.

IMPREZY:
Półmetek wakacji: Turniej piłki siatkowej plażowej 
Plaża BB – 2 sierpnia, godz. 11.00, pływalnia Start.
Międzynarodowy Maraton Zumba Fitness dla 
Amazonek – 22 sierpnia, godz. 16.00, hala pod Dę-
bowcem.
Otwarte Mistrzostwa Bielska-Białej w biegach gór-
skich Bieg Zbója – 23 sierpnia, godz. 9.00, Błonia 

Informacje na temat zapisów, warsztatów, zajęć 
sportowo-rekreacyjnych oraz wydarzeń dostępne bę-
dą na stronie  www.bbosir.bielsko.pl/d/start oraz w Biel-
sko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Dział Orga-
nizacji Imprez i pod nr telefonu 338110155 wew. 24.  
w godzinach 9.00-14.00.

W ramach akcji Lato w mieście dzieci i młodzież 
mogą korzystać z boiska wielofunkcyjnego przy OSR 
Victoria przy ul. Bratków 16 (wyjątkiem są terminy za-
warte w kalendarzu imprez Lata w mieście).

akcja lato na dębowcu
Do bezpłatnego korzystania z wszystkich atrak-

cji Bielsko-Bialskiego Ośrodka Rekreacyjno-Narciar-
skiego Dębowiec zaprasza bielskie dzieci wraz z opie-
kunami ZIAD Bielsko-Biała S.A. W ramach akcji Lato  
w mieście z oferty BBOR-ND mieszczącego się przy 
ul. Karbowej 55 bielszczanie bezpłatnie mogą korzy-
stać do 31 lipca br.

• Kolej Linowa Dębowiec – pracuje od poniedział-
ku do piątku: w poniedziałki w godz. 10.00-19.30, od 
wtorku do piątku w godz. 9.00-19.30.

• Trasy Parku Linowego Dębowiec – zielona, nie-
bieska i czerwona – czynne są od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 10 00-19.30 w trzech turach

10.00-13.00 – maksymalnie 40 osób,
13.00-16.00 – maksymalnie 40 osób,
16.00-19.00 – maksymalnie 40 osób.
Konieczna wcześniejsza rezerwacja telefoniczna 

pod numerem 33 4454366.
• Trasa siatkowa Maluch – dostępna od ponie-

działku do piątku w godz. 10.00-19.30.
• Plac zabaw, boisko do gier zespołowych, siłow-

nia na świeżym powietrzu, ścieżka edukacyjna czyn-
ne są od poniedziałku do niedzieli w godzinach pracy 
ośrodka.

Regulaminy: kolej-debowiec.pl/lato/                    q

haratyk najlePszy  
na mityngu w warszawie

Podczas drugiego mityngu Orlen TVP Sport Cup 
Michał Haratyk zrewanżował się Konradowi Bukowiec-
kiemu, który w poprzednich zawodach w pchnięciu ku-
lą był lepszy. Tym razem reprezentant bielskiego klu-
bu Sprint już w pierwszej próbie uzyskał świetny wynik 
– posłał kulę na odległość 21,12 m i ustanowił rekord 

parkingu przy ulicy Woronicza. Drugie pchnięcie Michał 
Haratyk spalił. Natomiast w trzeciej próbie posłał kulę 
na odległość 21,26 m i poprawił swój rekord. 

Po zwycięstwie w wywiadzie dla Macieja Kurze-
jewskiego z TVP Sport kulomiot stwierdził: – To nie jest 
jakiś ekstremalny wynik. Czułem, że mogę pchnąć da-
lej.  

W mityngu Haratyk uzyskał w najlepszej próbie 
21,26 m, a Bukowiecki 20,21 m, trzecie miejsce zajął 
Jakub Szyszkowski z wynikiem 19,31 m.          opr. JacK
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Na cztery kolejki przed końcem rozgrywek w I lidze Podbeskidzie znajduje się  
na pozycji lidera. Teraz właściwie każdy mecz może zadecydować o ostatecznej 
lokacie.

W hali Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Victoria 25 czerwca odbył się 2. Turniej 
Samorządowców w Tenisie Stołowym 
pod patronatem prezydenta Jarosława 
Klimaszewskiego. W zawodach wzię-
ły udział 24 osoby. Turniej został przy-
gotowany przez pracowników Bielsko-
-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
odbywał się na 12 stołach. Zawodnicz-
ki i zawodnicy podzieleni byli na dwie 
grupy wiekowe. Każdy zagrał minimum 
pięć meczów. Najwięcej zawodników 
wśród kobiet wystawił Zespół Placówek 
dla Dzieci i Młodzieży Parasol, a wśród 
mężczyzn najwięcej było radnych Ra-
dy Miejskiej oraz pracowników Urzędu 
Miejskiego i BBOSiR. 

Patron, a także uczestnik turnieju, 
prezydent Jarosław Klimaszewski zajął 

w swojej kategorii bardzo dobre 5. miej-
sce. Nagrody, puchary, medale i dyplo-
my wręczali prezydent miasta wraz z dy-
rektor Parasola Anną Olszowską. Na-
grody ufundowało miasto.

Kobiety:
powyżej 50 lat – tylko 1 uczestniczka 
Małgorzata Ficoń z Parasola
grupa do 50 lat: 1. miejsce Agnieszka 
Wilk MOPS, 2. m. Dorota Jonkisz Para-
sol, 3. m. Katarzyna Janicka Parasol. 
Mężczyźni: 
do 50 lat: 1. m. Jakub Kopytko MOPS, 
2. m. Tomasz Szlaga Urząd Miejski,  
3. m. Krystian Kowalczyk Straż Miejska; 
powyżej 50 lat: 1. m. Marek Gracz BBO-
SiR, 2. m. Piotr Kochowski radny,  
3. m. Jerzy Balon.                         opr. ps

samorządowcy  
Przy PingPongowych stołach

27 czerwca Podbeskidzie grało ze 
Stomilem Olsztyn. Do wzięcia była po-
zycja lidera, którą Górale mogli samo-
dzielnie objąć w wyniku remisu War-
ty Poznań. Ale do tego konieczne były 
trzy punkty z bardzo niewygodnym ry-
walem. Pierwsza połowa meczu zapo-
wiadała ciężką batalię. W pierwszych 
45 minutach Podbeskidzie przeważa-
ło i w posiadaniu piłki, i w liczbie prze-
prowadzonych ataków, ale te statystyki 
nie przekładały się na skuteczność akcji. 
Drugą połowę bielszczanie rozpoczęli  
z animuszem, ale to nie wystarczyło, po-
trzebne było też trochę szczęścia. W 59. 
minucie Sierpina dośrodkowywał piłkę, 
Bilińskiego ubiegł Bondarenko, który sa-
mobójczym strzałem pokonał własnego 
bramkarza.

Trzy minuty później Górale pro-
wadzili już dwiema bramkami! Olszty-
nianie mogli, a nawet powinni, zdobyć 
bramkę kontaktową, kiedy po akcji Hi-
nokio jeden z zawodników Stomilu wy-
szedł sam na sam z Polačkiem, ale ka-
pitalną interwencją wślizgiem tuż przed 
własną bramką strzał zablokował Alek-
sander Komor.

Kibice Podbeskidzia po końco-
wym gwizdku mogli zaśpiewać Lider jest 
nasz!

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Sto-
mil Olsztyn 2:0 (0:0)

bramki: 58’ Bondarenko (samob.), 
63’ Danielak

2 lipca bielska drużyna zremisowa-
ła w Bełchatowie z GKS-em Bełchatów. 
Zespół Podbeskidzia nie dał się poko-
nać. Gola na wagę remisu w doliczonym 
czasie gry zdobył Kornel Osyra. Oczywi-
ście fani piłkarzy ze stolicy Podbeskidzia 
woleliby zwycięstwo, lecz spotkanie było 
trudne. Gospodarze, którzy tak napraw-
dę grają już tylko o honor, nie chcieli od-
dać tego meczu łatwo. W 83. minucie 
to GKS objął prowadzenie – bez szans 
przy uderzeniu Krzysztofa Wołkiewicza 
był nasz bramkarz Polacek. Na szczę-
ście w doliczonym czasie gry remis Pod-
beskidziu zapewnił gol Kornela Osyry. 
To po raz kolejny pokazuje, że gra do 
końca się opłaca. 

GKS Bełchatów – Podbeskidzie 
Bielsko-Biała 1:1 (0:0)

bramka: Wołkiewicz (83') – Osy-
ra (90').

5 lipca, w meczu z Radomiakiem, 
trener Podbeskidzia Krzysztof Brede 
sięgnął po zawodników, którzy w ostat-
nich meczach grali w mniejszym zakre-

sie. Gra toczyła się o wysoką stawkę 
– Podbeskidzie stało przed szansą po-
nownego objęcia fotela lidera.

Po 10 minutach bielszczanie objęli 
prowadzenie i nieco cofnęli się, oddając 
inicjatywę rywalowi, ale defensywa go-
ści musiała mieć się na baczności. Tuż 
przed końcem pierwszej połowy Jaroch 
dośrodkował w pole karne, a zza pleców 
obrońców Radomiaka wybiegł Marko 
Roginić, który załadował piłkę do siat-
ki obok bezradnego Kryczki! Blisko 2,5 
tysiąca widzów, którzy przyszli na Sta-
dion Miejski musiało czuć satysfakcję! 
W drugiej połowie Damian Nowak zdo-

był bramkę dla Radomiaka. Rafał Fi-
giel dwukrotnie wykonywał rzut wolny 
dla Podbeskidzia i zapisał sobie po tym 
dwie skuteczne asysty! Najpierw dosko-
nale zagrał na głowę Komora, a pięć mi-
nut później jego podanie wykończył Bi-
liński! W końcówce rozmiary przegranej 
zmniejszył jeszcze Leandro z rzutu kar-
nego, ale nie zmieniło to faktu, że Pod-
beskidzie zwyciężyło.  

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Ra-
domiak Radom 4:2 (2:0)

bramki: 9’ Sierpina, 45’ Roginić, 
78’ Komor, 83’ Biliński – 56’ D. Nowak, 
88’ Leandro (karny).                               q

górale liderem!
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nie bądźmy mugolami!*
Teatr Lalek Banialuka zakończył sezon 

premierą. Trochę szkoda, bo Tutu Katarzyny 
Mazur-Lejman w reżyserii Roksany Miner to 
bardzo wakacyjny spektakl. I jest to wakacyj-
ność zgoła inna niż ta, jaką oferuje wszech-
stronny letni kurs rozwoju wszystkiego, na któ-
ry chcą wysłać Lorkę rodzice – zajęci kreatywni 
z dużego miasta. Zawadiacka Lorka naturalnie 
woli marnować czas na fantazjowanie i dzikie 
pomysły. I właśnie dlatego jest ostatnią szansą 
uratowania przed zagładą Wielkiej Gdyby i jej 
dziwnokształtnych mieszkańców. Tutu, Dunder 
i Świst od dawna namierzają Lorkę, wyczeku-
jąc, by powiedziała magiczne słowo – bo dopie-
ro wtedy wyobraźnia dziewczynki będzie mo-
gła zasilić system energetyczny cienko ostatnio 
przędącej krainy fantazji. Cóż, gry, komputery  
i płaski real wygaszają w dzieciach chęć i ra-
dość swobodnego gdybania. Wielka Gdyba za-
czyna znikać... W dodatku utkwił w niej, zdaje 
się że na dobre, wściekły Gracz, któremu nie 

może przyjść do głowy żaden wyzwalający 
oksymoron. Co teraz będzie?

Strach, który przenika mieszkańców zni-
kającej Gdyby, od początku działa na młodą 
widownię, co lękliwsi widzowie zamykają oczy, 
żeby nie widzieć ponurych przestrzeni i ciut 
groźnych fizjonomii Tutu, Śwista i Dundera. Ale 
kiedy Lorka rozpuszcza wyobraźnię, wszystko 
ożywa kolorami, rusza świetna, wszechogarnia-
jąca zabawa – i atmosfera na widowni zasadni-
czo się zmienia. Dzieci kibicują ochoczo inge-
rencjom fantazji w realną, IKEA-wską rzeczy-
wistość i szczerze się cieszą, kiedy musi ona 
przyjąć do wiadomości obecność Smoka (niby 
nie istnieje, ale przecież JEST!).

Fakt, dorośli nieuchronnie mocno zmugo-
leli, ale coś przecież sprzed fazy definitywnego 
wydoroślenia pamiętają. Niektórzy, jak Smoczu-
szy, nawet całkiem sporo.                               mt

* mugol – osoba racjonalna, niewierząca  
w zjawiska nadprzyrodzone i rzeczy, których 
nie można wytłumaczyć naukowo 

Katarzyna Mazur-Lejman, Tutu
reżyseria Roksana Miner, scenografia Mateusz Mirowski, muzyka 
Grzegorz Mazoń, reżyseria światła Maciej Iwańczyk 
aktorzy: Małgorzata Bulska, Dagmara Włoszek-Rabska, Katarzyna 
Pohl, Konrad Ignatowski, Adam MIlewski, Włodzimierz Pohl, Ziemo-
wit Ptaszkowski, Radosław Sadowski

A gdyby zamiast włosów rosła trawa?....
w roli Lorki – Dagmara Włoszek-Rabska

w galerii Pachnie 
sianem

W Galerii Bielskiej BWA moż-
na oglądać filmy, fotografie i wyjątkowo 
wonne obiekty zajmującego się dzia-
łaniami w naturze Krzysztofa Maniaka 
oraz ceramiczne prace czworga arty-
stów: Moniki Dąbrowskiej-Picewicz, Re-
migiusza Gryta, Jolanty Hermy-Pasiń-
skiej i Adama Soboty. 

Dolną salę BWA wypełnia swoją 
obecnością – fizyczną i kręcącą w no-
sie – siano. Krzysztof Maniak osobiście 
uformował z niego trzy solidne pagórki  
i uzupełnił fotografiami, filmami, tekstami 
dokumentującymi jego działania z zie-
mią i przyrodą. Twórczość Maniaka jest 
związana z małopolskim Tuchowem naj-
dosłowniej jak można, bo organicznie. 
Jego tworzywo ma korzenie w ziemi, 
poddaje się działaniu słońca, deszczu  
i wiatru – ale też człowieka. Czesanie 
trawy, czyszczenie szkieletu padłej sar-

ny, wydeptywanie ścieżek na zarosłym 
tarniną polu – próbują dowieść, że nie 
ma naturalnej natury. A przynajmniej my, 
ludzie, jej nie znamy. 

Siano, droga publiczności, to kultu-
ra, i nie tylko wtedy, kiedy można je oglą-
dać w galerii sztuki. 

Artyści prezentujący swoje dzieła 
w górnej sali BWA tym razem eksplo-
rują wątek związków światła z materią 
ceramiczną – stąd tytuł Poblask. Nie po 
raz pierwszy wystawiają wspólnie, arty-
styczna rozmowa między nimi trwa od 
kilkunastu lat. Warto obejrzeć jej, wyro-
słe z różnych inspiracji, świetliste i prze-
świecające efekty.

Wystawy Wybrane filmy, fotografie 
i obiekty Krzysztofa Maniaka z lat 2017-
2020 oraz Poblask Moniki Dąbrowskiej-
-Picewicz, Remigiusza Gryta, Jolanty 
Hermy-Pasińskiej i Adama Soboty będą 
czynne do 30 sierpnia. 

W Klubokawiarni Aquarium do 29 
lipca można natomiast oglądąć malar-
stwo Błażeja Sobańskiego.                 mt

Błażej Sobański wypełnia nierealne światy wizerunkami ziemskich zwierząt

Krzysztof Maniak przy pracy w BWA, fot. Krzysztof Morcinek

Wystawa Poblask, fot. Krzysztof Morcinek


