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samorząd

MIasta partnerskIe 
Bielska-Białej
Acco (Izrael)
Baia Mare (Rumunia)
Besançon (Francja)
Bierdiańsk (Ukraina)
Frydek-Mistek (Czechy)
Grand Rapids (USA)
Kirklees (Wielka Brytania)
Kragujevac (Serbia)
Nyíregyháza (Węgry)
Szolnok (Węgry)
Trzyniec (Czechy)
Ustka (Polska)
Wolfsburg (Niemcy)
Wiedeń-Donaustadt (Austria)
Żylina (Słowacja)

Wpisani do księgi 
zasłużonych  
dla Bielska-Białej
1991 – ks. Józef Sanak
1992 – gen. Józef Kustroń
1993 – Patrick Grootjans, Louis Mer-
tens, Eduardus Lissens – władze Komi-
tetu Bielsko-Tienen; gen. Mieczysław 
Boruta-Spiechowicz
1994 – Maria Koterbska, Gertruda 
Drobniewicz, Bronisław Kazimierowicz, 
Franciszek Jężak, Mieczysław Tomi-
czek
1995 – Kazimierz Kopczyński, Mieczy-
sław Dembowski, Stanisław Kunicki
1996 – Józef Kapela, Jacek Krywult
1998 – matka Janina Wizor, dr Olgierd 
Kossowski
1999 – Tadeusz Cozac, Natalia Kot-
-Wala, Marian Kasprzyk, Zbigniew Pie-
trzykowski
2000 – Teofil Gołębiowski
2001 – Franciszek Kępka, Edward Za-
jączek
2002 – Jan Płonka, Joanna Kwiatkow-
ska, dr Jacek Grzbiela, dr Henryk Pysz
2003 – Józef Drożdż, Jan Kulka, Mie-
czysław Izydorczyk
2005 – Bolesław Gaj
2009 – bp Tadeusz Rakoczy
2012 – Zdzisław Greffling
2013 – Zdzisław Tanewski
2016 – bp Paweł Anweiler
2019 – dr Anna Byrczek

honoroWi oByWatele 
Bielska-Białej
1991 – abp Bronisław Dąbrowski, Lech 
Wałęsa, Pierre Mathieu, Marcelle Mau-
jean, Jan i Frederica Kwaśny
1992 – Annabelli Wersinger
1994 – Horst Weiss
1995 – Toos i Hari Aerts, Jan Paweł II
2000 – Gerard Magnin
2003 – prof. Henryk Mikołaj Górecki 
2018 – Tomasz Stańko
2019 – Jan Ptaszyn Wróblewski

Na zdjęciu obok: 
Festiwal Miast Partnerskich 2019  
na placu Ratuszowym

Księga Zasłużonych dla Bielska-Białej i księga Honorowych Obywateli Bielska-Bia-
łej wystawiane są w sali sesyjnej Ratusza pierwszego wieczoru Dni Bielska-Białej

Flaga miejska z herbami Bielska i Białej. Flaga została ustanowiona 
uchwałą Rady Miejskiej z 7 grudnia 2004 r.

Logo Bielska-Białej w starej i nowej wersji



WYDANIE SPECJALNE   SIERPIEŃ 2020   ISSN 1730-3796   PISMO BEZPŁATNE  3ms.bielsko-biala.pl

samorząd

mieszkańcy Wiedzą 
najlepiej

Po trzydziestu latach od momentu restytucji samorządu terytorialne-
go w Polsce jedno możemy stwierdzić z całą pewnością: te trzy dekady 
zostały dobrze spożytkowane. 

Gdy w 1990 roku odradzał się lokalny samorząd, w naszych małych 
ojczyznach zapanował ogromny entuzjazm. Cieszyliśmy się, że wreszcie 
będziemy mogli sami o sobie decydować. Byliśmy bowiem przekonani, że 
to my – mieszkańcy najlepiej znamy potrzeby swoich miejscowości i naj-
pełniej potrafimy wykorzystać ich atuty. 

Na przykładzie Bielska-Białej dobrze widać, że możliwość samosta-
nowienia przyspieszyła rozwój miasta. Jesteśmy dziś ważnym na mapie 
kraju ośrodkiem gospodarczym, a także silnym, regionalnym centrum kul-
tury i sportu. 

Swój sukces stolica Podbeskidzia zawdzięcza swoim mieszkańcom 
– ludziom otwartym, pracowitym i przedsiębiorczym. To mieszkańcy są 
największym kapitałem i najcenniejszą wartością Bielska-Białej. Do miej-
sca, w którym dziś jesteśmy doszliśmy sami. Własnym wysiłkiem, zaan-
gażowaniem i poświęceniem. 

Rozwój naszego miasta – co godne podkreślenia – zawsze odbywał 
się i wciąż się odbywa w sposób zrównoważony. Wszystkie dziedziny ży-
cia, począwszy od gospodarki, poprzez bezpieczeństwo, pomoc społecz-
ną, zdrowie, a na kulturze i sporcie kończąc, mają w Bielsku-Białej wła-
ściwe proporcje. 

Dzisiejsza pozycja naszego miasta to także efekt właściwego zarzą-
dzania. Wszyscy prezydenci i radni, którzy na przestrzeni ostatnich trzy-
dziestu lat tworzyli bielski samorząd przyczynili się do rozwoju Bielska-
-Białej i sumiennie zapracowali na obecny jego status. 

Należy pamiętać, że proces przemian, który został zapoczątkowany 
w 1990 roku, wciąż trwa. Bielsko-Biała cały czas się zmienia, cały czas 
pięknieje i cały czas zyskuje na atrakcyjności. 

Tym, którzy te przemiany przed laty zainicjowali, tym, którzy je konty-
nuowali, oraz tym, którzy dziś mają wpływ na pozytywne przekształcenia 
w naszym mieście – serdecznie dziękuję. Pokazaliśmy i wciąż pokazuje-
my, że wspólnie można więcej.

Prezydent Bielska-Białej
Jarosław Klimaszewski

samorząd  
to nie sam urząd

Z samorządem jest jak z powietrzem: na co dzień go nie dostrze-
gamy, nie zastanawiamy się nad jego istnieniem, przecież to że oddy-
chamy traktujemy jako coś zupełnie oczywistego. Dopiero gdy zaczy-
na nam powietrza brakować lub gdy dusi nas smog – wtedy zaczyna-
my doceniać każdy swobodny oddech. A czy ktokolwiek z nas myśli  
o samorządzie, odkręcając rano kurek z wodą, wsiadając do miejskie-
go autobusu, odprowadzając dziecko do przedszkola, wyprowadza-
jąc psa do parku? Przecież wszystkie te rzeczy i wiele innych usług 
publicznych zapewnia nam samorząd. Można powiedzieć, że samo-
rząd towarzyszy nam od narodzin aż po grób: od rejestracji w USC aż 
po komunalny cmentarz w Kamienicy. I póki to wszystko dobrze dzia-
ła, nie mamy powodu zbytnio się zastanawiać, jak to jest z tym samo-
rządem.

Raz na trzydzieści lat możemy jednak samorządowi poświęcić 
chwilę refleksji. Właśnie trzydzieści lat temu z inicjatywy Senatu RP 
odtworzono w Polsce samorząd terytorialny. Odtworzono, bo w okre-
sie PRL samorząd został zlikwidowany i trzeba było dopiero zwycię-
stwa Solidarności, by mógł wrócić w nowej rzeczywistości. 

Ale przecież historia samorządu, także samorządu Bielska i Bia-
łej, jest znacznie dłuższa, sięgająca nawet średniowiecza. Współcze-
sny samorząd jest kontynuatorem tych tradycji, stara się zasłużyć na 
godne miejsce w tej wyjątkowej sztafecie pokoleń, która ukształtowa-
ła nasze miasto.

Pokoleń nie tylko kolejnych burmistrzów czy radnych, ale całej 
miejskiej społeczności. Bowiem samorząd to nie sam urząd, samo-
rząd to wspólnota wszystkich mieszkańców. Wspólnota, która dzia-
ła we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Wybrani przez 
tę wspólnotę radni i prezydent mają tylko tej wspólnocie służyć, najle-
piej jak potrafią.

Z okazji trzydziestolecia restytucji samorządu terytorialnego ży-
czę mieszkańcom Bielska-Białej, by samorząd sprostał ich oczekiwa-
niom, by nasza wspólnota wzrastała w dobrobycie, w pokoju i w trosce 
o każdego, nawet najsłabszego z mieszkańców miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Okrzesik
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I KADENCJA 1990-1994

Prezydium Rady Miejskiej:
przewodniczący Rady Miejskiej: 
Henryk Juszczyk   
od 5.06.1990 do końca kadencji
zastępcy przewodniczącego RM:
Zbigniew Leraczyk – 21.06.1990 – 
12.07.1990
Zbigniew Gebauer – 21.06.1990 – do 
końca kadencji
Franciszek Nikiel – 21.06.1990 – do 
końca kadencji

wykaz radnych Rady Miejskiej 
w Bielsku-Białej:
Mieczysław Adamczyk (zm. 1991, wy-
gaśnięcie mandatu 12.05.1991) 
Adam Adamski
Władysław Błasiak
Andrzej Chowaniec
Jan Chrząszcz
Irena Czuma-Sienicka (zm. 1998)
Stanisław Ćwiąkała
Leszek Dudziak
Michał Frączek
Jan Gajewski (zm. 2015)
Stanisław Gdula (zm. 2011)
Zbigniew Gebauer
Andrzej Jakubiczka (zm. 2010)
Stanisław Jakubowski
Jarosław Jędrysko
Krzysztof Jonkisz
Roman Junosza-Podoski (zm. 2007)
Henryk Juszczyk
Jan Kania
Józef Kania (zm. 2010)
Stanisław Korzeniowski (objęcie man-
datu 9.04.1992)

Ryszard Kowalski
Lidia Krause (objęcie mandatu 
13.06.1991, zrzeczenie się mandatu 
28.12.1993)
Jerzy Krawczyk
Zbigniew Leraczyk
Józef Łopatka
Józef Moskal (zm. 2019)
Anna Musialska
Grażyna Nalepa
Mieczysław Niesyt
Józef Niesyto
Franciszek Nikiel
Julian Pichur
Mieczysław Popławski (zm. 1997)
Czesława Pszczolińska-Burczak
Piotr Ryszka
Ewa Sarecka
Piotr Smolana
Wacław Sobieraj
Tadeusz Solski
Ryszard Szott (zm. 2002)
Rudolf Tyrna (zm. 1992, wygaśnięcie 
mandatu 27.02.1992)
Edward Wątor
Jerzy Wieczorek
Teresa Wietrzna
Marek Zieja (zm. 1994) 
Stefan Zuber (zm. 2009)

komisje Rady Miejskiej 
i ich przewodniczący: 
• Komisja Rewizyjna – Irena Czuma-
-Sienicka
• Komisja Budżetu i Finansów – Tade-
usz Solski
• Komisja Polityki Gospodarczej – Zbi-
gniew Gebauer
• Komisja Gospodarki Przestrzennej  

i Ochrony Środowiska – Stanisław Gdu-
la / Jan Kania
• Komisja Oświaty i Kultury – Jan 
Chrząszcz
• Komisja Gospodarki Komunalnej – 
Piotr Smolana
• Komisja Samorządności i Przestrze-
gania Praw Obywatelskich – Mieczy-
sław Popławski
• Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej – 
Józef Moskal
• Komisja Kultury Fizycznej i Rekreacji – 
Józef Niesyto
• Komisja ds. Lokali Mieszkalnych – 
Franciszek Nikiel 
• Komisja Handlu i Usług – Marek Zieja
• Komisja Przemysłu, Rzemiosła i Drob-
nej Wytwórczości – Julian Pichur
• Komisja Gospodarki Turystycznej – 
Edward Wątor
• Komisja ds. Prac Inwentaryzacyjnych  
i Robót Publicznych – Stefan Zuber
• Komisja ds. Rolnictwa – Piotr Ryszka
• Komisja Gospodarki Energetycznej – 
Stanisław Gdula / Jan Kania

Zarząd Miasta Bielska-Białej:
Krzysztof Jonkisz – prezydent miasta 
11.06.1990 – 7.07.1994
Zbigniew Leraczyk – wiceprezydent 
miasta 16.07.1990 – 27.06.1995
Władysław Błasiak – wiceprezydent 
miasta 21.06.1990 – 7.07.1994
członkowie zarządu:
Grażyna Nalepa – 21.06.1990 – 
7.07.1994
Józef Kania – 21.06.1990 – 21.11.1991
Stanisław Jakubowski – 18.04.1991 – 
7.07.1994
Jan Chrząszcz – 18.04.1991 – 7.07.1994
Rudolf Tyrna – 21.11.1991 – 5.03.1992

sekretarz miasta:
Bernadetta Wójcik –  23.08.1990 – 
4.10.1994
Grzegorz Tomaszczyk –  4.10.1990 – 
7.07.1994
skarbnik miasta:
Jerzy Suder – 26.07.1990 – 30.11.1990 
Janina Boczkowska – 17.01.1991 – 
31.12.1992
Anna Łakomska – 1.01.1993 – 7.07.1994

Radni pierwszej kadencji Radni drugiej kadencji

przewodniczący RM 
Henryk Juszczyk

prezydent Bielska-Białej 
Krzysztof Jonkisz



WYDANIE SPECJALNE   SIERPIEŃ 2020   ISSN 1730-3796   PISMO BEZPŁATNE  5ms.bielsko-biala.pl

samorząd

II KADENCJA 1994-1998

Prezydium Rady Miejskiej:
przewodniczący Rady Miejskiej:
Marian Antonik – 30.06.1994 – 
27.06.1995
Henryk Juszczyk – 27.06.1995 do koń-
ca kadencji
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Henryk Juszczyk – 30.06.1994 – 
27.06.1995
Jerzy Balon – 30.06.1994 do końca ka-
dencji
Jan Kania – 27.06.1995 do końca ka-
dencji

Wykaz radnych Rady Miejskiej:
Marian Antonik
Jerzy Balon
Elżbieta Bińczak-Hańderek
Władysław Błasiak
Ryszard Chodorowski
Jan Chrząszcz
Antoni Ciućka
Joanna Dominik
Zbigniew Gebauer
Dariusz Giertler
Janisław Grondys (zm. 1998, wygaśnię-

cie mandatu 9.02.1998)
Jacek Grzbiela
Wiesław Handzlik
Ludwik Hejny (zm. 2017)
Andrzej Jakubiczka (zm. 2010)
Stanisław Jakubowski
Krzysztof Jonkisz
Henryk Juszczyk
Jan Kania
Stanisław Kania
Elżbieta Kaźmirowicz
Henryk Kenig
Paweł Kilarski
Jerzy Krawczyk
Witold Kubik
Artur Lekki (zm. 2014)
Zbigniew Leraczyk
Ewa Liszka-Gąsior
Anna Musialska
Grażyna Nalepa
Mieczysław Niesyt
Józef Niesyto
Franciszek Nikiel
Stanisław Noworyta
Janusz Okrzesik
Stanisław Piecuch
Andrzej Poraniewski
Barbara Redkowska

Eugeniusz Rosner (zm. 2010)
Piotr Ryszka
Stanisław Ryszka
Jan Sachajko (objęcie mandatu 
10.03.1998, zm. 2009)
Leszek Stasiowski (zm. 2016)
Mirosław Styczeń
Henryk Urban
Barbara Waluś

komisje Rady Miejskiej: 
i ich przewodniczący: 
• Komisja Rewizyjna – Artur Lekki
• Komisja Budżetu i Finansów– Paweł 
Kilarski
• Komisja Polityki Gospodarczej – Zbi-
gniew Gebauer
• Komisja Samorządności i Przestrze-
gania Praw Obywatelskich – Stanisław 
Noworyta
• Komisja Edukacji – Stanisław Ryszka
• Komisja Gospodarki Przestrzennej  
i Rolnictwa – Władysław Błasiak
• Komisja Gospodarki Miejskiej – Jani-
sław Grondys / Mieczysław Niesyt
• Komisja Pomocy Społecznej i Bezro-
bocia – Ewa Liszka-Gąsior
• Komisja Zdrowia – Jacek Grzbiela

• Komisja ds. Lokali Mieszkalnych  
i Użytkowych – Franciszek Nikiel / 
Henryk Kenig
• Komisja Promocji Miasta – Mirosław 
Styczeń
• Komisja Kultury, Sztuki i Ochrony Za-
bytków – Andrzej Jakubiczka
• Komisja Kultury Fizycznej, Sportu  
i Rekreacji – Józef Niesyto
• Komisja Ochrony Środowiska – Ja-
nusz Okrzesik
• Komisja Rolnictwa – Piotr Ryszka
• Komisja Małej Przedsiębiorczości, 
Handlu i Usług – Wiesław Handzlik
• Komisja ds. Rodziny – Krzysztof Jon-
kisz

Zarząd Miasta Bielska-Białej:
Zbigniew Michniowski – prezydent mia-
sta  7.07.1994 – 27.06.1995
Zbigniew Leraczyk – wiceprezydent 
miasta 16.07.1990 – 27.06.1995, prezy-
dent miasta 27.06.1995 – 15.12.1998
Jerzy Krawczyk – wiceprezydent miasta 
7.07.1994 – 15.12.1998
Marian Antonik – wiceprezydent miasta 
27.06.1995 – 15.12.1998
członkowie Zarządu Miasta:
Jan Chrząszcz –  7.07.1994 – 
27.06.1995
Stanisław Jakubowski –  7.07.1994 – 
27.06.1995
Krzysztof Jonkisz –  7.07.1994 – 
27.06.1995
Jan Kania –  7.07.1994 – 27.06.1995
Janisław Grondys – 27.06.1995 – 
17.02.1998
Franciszek Nikiel – 27.06.1995 – 
15.12.1998

Radni trzeciej kadencji

przewodniczący 
RM: Marian Anto-
nik i Henryk Jusz-
czyk

prezydenci:
Zbigniew 

Michniowski i Zbi-
gniew Leraczyk
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Andrzej Poraniewski – 27.06.1995 – 
15.12.1998
Henryk Kenig – 10.03.1998 – 15.12.1998

sekretarz miasta:
Grzegorz Tomaszczyk  – 7.07.1994 – 
15.12.1998
Skarbnik miasta:
Anna Łakomska – 7.07.1994 – 
15.12.1998

III KADENCJA 1998-2002

Prezydium Rady Miejskiej:
przewodniczący Rady Miejskiej:
Janusz Okrzesik – 30.10.1998 – 
27.04.1999
Henryk Juszczyk – 27.04.1999 do koń-
ca kadencji
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Jerzy Balon – 30.10.1998 do końca ka-
dencji
Piotr Ryszka – 13.11.1998 do końca ka-
dencji

Ryszard Śliwiński – 15.12.1998 do koń-
ca kadencji

Wykaz radnych Rady Miejskiej 
w Bielsku-Białej:
Otokar Balcy (zm. 2012)
Jerzy Balon
Grzegorz Biesok
Piotr Bożałkiński
Renata Cendrowska
Ryszard Chodorowski
Jan Chrząszcz
Lucyna Damek
Wojciech Dębowski
Tadeusz Dybek
Andrzej Gacek
Janusz Gałkowski
Dariusz Giertler
Wiesław Handzlik
Józef Heczko
Ludwik Hejny (zm. 2017)
Stanisław Herzyk
Krzysztof Jonkisz
Henryk Juszczyk
Jan Kania
Stanisław Kania

Elżbieta Kaźmirowicz
Henryk Kenig
Edward Kołek
Jerzy Krawczyk
Grażyna Kwak
Artur Lekki (zm. 2014)
Zbigniew Leraczyk
Roman Matyja
Adam Michalski
Dariusz Moskała
Grażyna Nalepa
Franciszek Nikiel
Stanisław Noworyta
Janusz Okrzesik
Fryderyk Olearczyk
Paweł Pajor
Stanisław Piecuch
Stanisław Pięta
Barbara Redkowska
Piotr Ryszka
Stanisław Ryszka
Artur Sternicki
Andrzej Strzygocki (zm. 2014)
Ryszard Śliwiński

Komisje Rady Miejskiej 
i ich przewodniczący: 
• Komisja Rewizyjna – Jan Kania / Pa-
weł Pajor / Stanisław Noworyta
• Komisja Budżetu i Finansów – Jan 
Chrząszcz
• Komisja Rozwoju Gospodarczego  
i Promocji Miasta – Henryk Kenig / Sta-
nisław Ryszka/Ludwik Hejny
• Komisja Gospodarki Miejskiej – Stani-
sław Kania
• Komisja Ochrony Środowiska – Stani-
sław Noworyta / Artur Sternicki
• Komisja Rodziny i Polityki Społecznej 

– Krzysztof Jonkisz
• Komisja Zdrowia – Ludwik Hejny / Da-
riusz Giertler
• Komisja Kultury, Sztuki i Ochrony Za-
bytków – Zbigniew Leraczyk / Artur 
Lekki
• Komisja Edukacji – Edward Kołek
• Komisja Gospodarki Przestrzennej  
i Rolnictwa – Franciszek Nikiel
• Komisja Kultury Fizycznej, Sportu, Re-
kreacji i Turystyki – Ryszard Chodorow-
ski / Fryderyk Olearczyk
• Komisja Mieszkalnictwa – Grażyna 
Nalepa
• Komisja Samorządności i Bezpieczeń-
stwa w Mieście – Janusz Gałkowski
• Komisja Małej Przedsiębiorczości, 
Handlu i Usług – Stanisław Piecuch

Zarząd Miasta Bielska-Białej:
Bogdan Traczyk – prezydent miasta 
15.12.1998 – 19.11.2002
wiceprezydenci miasta:
Jerzy Krawczyk – 15.12.1998 – 
19.11.2002
Waldemar Jędrusiński  – 15.12.1998 – 
11.05.1999
członkowie Zarządu Miasta:
Henryk Juszczyk – 15.12.1998 – 
27.04.1999
Wiesław Handzlik – 15.12.1998 – 
11.05.1999
Józef Heczko – 15.12.1998 – 19.11.2002
Henryk Kenig – 11.05.1999 – 19.11.2002
Henryk Urban – 11.05.1999 – 3.04.2001
Stanisław Ryszka – 4.04.2001 – 
19.11.2002
Dariusz Moskała – 11.05.1999 – 
28.12.2000

przewodniczący RM 
Janusz Okrzesik

przewodniczący RM 
Henryk Juszczyk

Radni czwartej kadencji

prezydent 
Bogdan Traczyk

Radni piątej kadencji
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sekretarz miasta:
Grzegorz Tomaszczyk – 15.12.1998 – 
13.04.1999
Józef Kania – 13.04.1999 – 24.07.2001 
Izabela Kania – 4.09.2001 – 19.12.2002
skarbnik miasta:
Anna Łakomska – 15.12.1998 – 
19.11.2002

 IV KADENCJA 2002-2006

Prezydium Rady Miejskiej: 
przewodniczący Rady Miejskiej:
Jerzy Balon – 19.11.2002 – 20.05.2003
Wiesław Handzlik – 16.12.2003 do koń-
ca kadencji
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Wiesław Handzlik – 19.11.2002 do 
16.12.2003
Paweł Pajor – 19.11.2002 do 
28.09.2004
Stanisław Ryszka – 28.11.2002 do koń-
ca kadencji
Jerzy Balon – 16.12.2003 do końca ka-

dencji
Michał Pinis – 16.11.2004 do końca ka-
dencji

Wykaz radnych Rady Miejskiej:
Jerzy Balon
Ryszard Batycki
Leszek Bednarski (rezygnacja z manda-
tu 26.01.2006)
Ryszard Chodorowski
Jan Chrząszcz
Bogdan Dubiel
Wiesław Handzlik
Józef Heczko
Ludwik Hejny (zm. 2017)
Henryk Juszczyk (zrzeczenie się man-
datu 5.12.2002 w związku z powoła-
niem na stanowisko zastępcy prezyden-
ta miasta)
Jan Kanik (objęcie mandatu 5.12.2002, 
zm. 2010)
Edward Kołek
Bożena Kotkowska
Kazimierz Mojżyszek
Roman Nehrebecki
Franciszek Nikiel

Stanisław Noworyta
Janusz Okrzesik
Paweł Pajor
Stanisław Piecuch
Michał Pinis
Barbara Redkowska (objęcie mandatu 
4.04.2006)
Stanisław Ryszka
Artur Sternicki
Grzegorz Wagner
Leszek Wieczorek
Adam Wykręt

komisje Rady Miejskiej 
i ich przewodniczący: 
• Komisja Rewizyjna – Janusz Okrzesik
• Komisja Budżetu i Finansów – Jan 
Chrząszcz
• Komisja Rozwoju Gospodarczego  
i Promocji Miasta – Ludwik Hejny
• Komisja Gospodarki Miejskiej – Le-
szek Wieczorek
• Komisja Ochrony Środowiska – Artur 
Sternicki
• Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki 
Społecznej  – Ryszard Batycki
• Komisja Kultury, Sztuki i Ochrony Za-
bytków – Michał Pinis
• Komisja Edukacji – Edward Kołek
• Komisja Gospodarki Przestrzennej  
i Rolnictwa – Józef Heczko / Jan Kanik
• Komisja Kultury Fizycznej, Sportu, Re-
kreacji i Turystyki – Ryszard Chodo-
rowski
• Komisja Mieszkalnictwa – Franciszek 
Nikiel
• Komisja Samorządności i Bezpieczeń-
stwa w Mieście – Stanisław Noworyta
• Komisja Małej Przedsiębiorczości, 

Handlu i Usług – Stanisław Piecuch

prezydent miasta Bielska-Białej:
Jacek Krywult – 19.11.2002 – 5.12.2006
zastępcy prezydenta miasta:
Zbigniew Michniowski – 21.11.2002 – 
5.12.2006 
Waldemar Jędrusiński – 27.11.2002 – 
5.12.2006
Henryk Juszczyk – 21.11.2002 – 
5.12.2006
sekretarz miasta:
Izabela Kania – 19.11.2002 – 
19.12.2002
Marian Pilichiewicz – 20.12.2002 – 
5.12.2006
skarbnik miasta:
Anna Łakomska – 19.11.2002 – 
5.12.2006

 V KADENCJA 2006-2010

Prezydium Rady Miejskiej:
przewodniczący Rady Miejskiej:
Wiesław Handzlik – 21.11.2006 – 
22.02.2008
Jarosław Klimaszewski – 22.02.2008 
do końca kadencji
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Stanisław Ryszka – 27.11.2006 do koń-
ca kadencji
Adam Wykręt – 27.11.2006 do 
24.10.2007
Ryszard Batycki – 13.11.2007 do końca

wykaz radnych Rady Miejskiej:
Jerzy Balon

przewodniczący RM 
Jerzy Balon

przewodniczący RM 
Wiesław Handzlik

prezydent 
Jacek Krywult

Radni piątej kadencji Radni szóstej kadencji
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samorząd

Ryszard Batycki (objęcie mandatu 
5.12.2006)
Grzegorz Biesok
Przemysław Drabek
Jolanta Duhl (objęcie mandatu 
22.12.2009)
Bogdan Dubiel
Andrzej Gacek
Jan Gajewski (zm. 2015)
Wiesław Handzlik
Henryk Juszczyk (zrzeczenie się man-
datu w związku z objęciem stanowiska 
pełnomocnika prezydenta miasta)
Jan Kania
Piotr Kenig (objęcie mandatu 5.12.2006, 
zm. 2012)
Jarosław Klimaszewski
Klaudiusz Komor (objęcie mandatu 
27.03.2009)
Jacek Krywult (zrzeczenie się manda-
tu w związku z wyborem na prezyden-
ta miasta)
Marek Krywult (objęcie mandatu 
4.12.2007)
Andrzej Listowski
Jarosław Makowski

Roman Matyja
Adam Michalski
Franciszek Nikiel
Janusz Okrzesik (zrzeczenie się man-
datu 17.11.2009)
Marek Podolski
Kazimierz Polak
Andrzej Poraniewski
Grzegorz Puda
Adam Ruśniak
Stanisław Ryszka
Wojciech Ścisłowicz
Adam Wykręt (zrzeczenie się manda-
tu 24.10.2007 w związku z wyborem na 
posła do Sejmu RP)

komisje Rady Miejskiej 
i ich przewodniczący: 
• Komisja Rewizyjna – Adam Michalski
• Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju 
Gospodarczego – Janusz Okrzesik / 
Marek Podolski
• Komisja Gospodarki Miejskiej i Miesz-
kalnictwa – Roman Matyja
• Komisja Gospodarki Przestrzennej  
i Ochrony Środowiska – Jan Kania

• Komisja Edukacji i Kultury – Kazimierz 
Polak
• Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej  
i Sportu – Ryszard Batycki / Andrzej 
Poraniewski
• Komisja Bezpieczeństwa i Samorząd-
ności – Andrzej Listowski

prezydent miasta Bielska-Białej:
Jacek Krywult –  5.12.2006 – 6.12.2010
zastępcy prezydenta miasta: 
Zbigniew Michniowski – 5.12.2006 – 
6.12.2010 
Waldemar Jędrusiński – 5.12.2006 – 
6.12.2010
Zbigniew Giełda – 27.12.2006 – 
6.12.2010

sekretarz miasta:
Marian Pilichiewicz –  5.12.2006 – 
28.12.2006
Grzegorz Tomaszczyk – 1.01.2007 – 
6.12.2010
skarbnik miasta:
Anna Łakomska – 5.12.2006 – 
6.12.2010

VI KADENCJA 2010-2014

Prezydium Rady Miejskiej:
przewodniczący Rady Miejskiej:
Ryszard Batycki – od 21.11.2010  
do końca kadencji
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Przemysław Drabek – od 21.11.2010  
do końca kadencji
Jarosław Klimaszewski – od 21.11.2010 
do końca kadencji

wykaz radnych Rady Miejskiej:
Katarzyna Balicka
Ryszard Batycki
Przemysław Drabek
Jan Dzida
Irena Edelman (objęcie mandatu 
6.12.2010)
Andrzej Gacek
Renata Gruszka
Krzysztof Jazowy
Henryk Juszczyk (zrzeczenie się man-
datu w związku z objęciem stanowiska 
pełnomocnika prezydenta miasta)
Przemysław Kamiński
Jarosław Klimaszewski
Piotr Kochowski
Antoni Kruczek (objęcie mandatu 
6.12.2010)
Jacek Krywult (zrzeczenie się mandatu 
w zw. z wyborem na prezydenta miasta)
Marek Krywult
Józef Łopatka
Roman Matyja
Krzysztof Michalski
Franciszek Nikiel
Dorota Piegzik-Izydorczyk
Marek Podolski
Grzegorz Puda
Adam Ruśniak
Grażyna Staniszewska
Leszek Wieczorek
Szczepan Wojtasik
Adam Wolak

Komisje Rady Miejskiej 
i ich przewodniczący: 
• Komisja Rewizyjna – Andrzej Gacek
• Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju 
Gospodarczego – Roman Matyja

Radni siódmej kadencji

przewodniczący RM 
Wiesław Handzlik

przewodniczący RM 
Jarosław Klimaszewski

prezydent 
Jacek Krywult

prezydent 
Jacek Krywult

przewodniczący RM 
Ryszard Batycki
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• Komisja Gospodarki Miejskiej i Miesz-
kalnictwa – Franciszek Nikiel
• Komisja Gospodarki Przestrzennej  
i Ochrony Środowiska – Marek Podolski
• Komisja Edukacji i Kultury – Jan Dzida
• Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej  
i Sportu – Piotr Kochowski
• Komisja Bezpieczeństwa i Samorząd-
ności – Jarosław Klimaszewski

prezydent miasta Bielska-Białej:
Jacek Krywult – 6.12.2010 – 9.12.2014
zastępcy prezydenta miasta:
Zbigniew Michniowski – 6.12.2010 – 
30.09.2011,  5.10.2011 – 9.12.2014
Waldemar Jędrusiński – 6.12.2010 – 
9.12.2014
Lubomir Zawierucha – 7.12.2010 – 
9.12.2014
sekretarz miasta:
Grzegorz Tomaszczyk  – 6.12.2010 – 
9.12.2014
skarbnik miasta: 
Anna Łakomska – 6.12.2010 – 
9.12.2014

VII KADENCJA 2014-2018

Prezydium Rady Miejskiej:
przewodniczący Rady Miejskiej:
Jarosław Klimaszewski – od 1.12.2014 
do końca kadencji
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Ryszard Batycki – od 1.12.2014 do koń-
ca kadencji
Przemysław Drabek – od 9.12.2014 do 
końca kadencji

wykaz radnych Rady Miejskiej 
w Bielsku-Białej:
Katarzyna Balicka
Ryszard Batycki
Bogna Bleidowicz
Przemysław Drabek
Agnieszka Gorgoń-Komor
Renata Gruszka
Krzysztof Jazowy
Przemysław Kamiński (zrzeczenie się 
mandatu 13.03.2015)

Jarosław Klimaszewski
Marcin Lisiński
Konrad Łoś
Karol Markowski
Roman Matyja
Dariusz Michasiów
Grażyna Nalepa
Dorota Piegzik-Izydorczyk
Monika Połatyńska
Grzegorz Puda (zrzeczenie się manda-
tu 29.10.2015 w związku z wyborem na 
Posła RP)
Maurycy Rodak
Adam Ruśniak
Piotr Ryszka
Bronisław Szafarczyk
Barbara Waluś (objęcie mandatu 
24.11.2015)
Leszek Wieczorek
Szczepan Wojtasik
Adam Wykręt (objęcie mandatu 
24.03.2015)
Małgorzata Zarębska

komisje Rady Miejskiej 
i ich przewodniczący: 
• Komisja Rewizyjna – Katarzyna Ba-
licka
• Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju 
Gospodarczego – Roman Matyja
• Komisja Gospodarki Miejskiej i Miesz-
kalnictwa – Leszek Wieczorek
• Komisja Gospodarki Przestrzennej  
i Ochrony Środowiska – Przemysław 
Kamiński / Monika Połatyńska
• Komisja Edukacji i Kultury – Grzegorz 
Puda / Piotr Ryszka
• Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej  
i Sportu – Agnieszka Gorgoń-Komor
• Komisja Bezpieczeństwa i Samorząd-
ności – Maurycy Rodak

prezydent miasta Bielska-Białej:
Jacek Krywult – 9.12.2014 – 21.11.2018
zastępcy prezydenta miasta: 
Waldemar Jędrusiński – 9.12.2014 – 
21.11.2018
Lubomir Zawierucha – 9.12.2014 – 
21.11.2018
Przemysław Kamiński – 23.03.2015 – 
21.11.2018

Zbigniew Michniowski – 9.12.2014 – 
22.03.2015
sekretarz miasta:
Grzegorz Tomaszczyk  – 9.12.2014 – 
21.11.2018
skarbnik miasta:
Anna Łakomska – 9.12.2014 – 
21.11.2018

VIII KADENCJA 2018-2023

prezydium Rady Miejskiej:
przewodniczący Rady Miejskiej:
Janusz Okrzesik – od 21.11.2018
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Przemysław Drabek – od 9.12.2014  
do 13.10.2019
Agnieszka Gorgoń-Komor – 21.11.2018 
– 13.10.2019
Jacek Krywult – od 21.11.2018 
Dorota Piegzik-Izydorczyk –  
od 19.11.2019
Piotr Ryszka – od 22.10.2019

wykaz radnych Rady Miejskiej:
Jerzy Bauer
Janusz Buzek
Przemysław Drabek (wygaśnięcie man-
datu 13.10.2019 w związku z wyborem 
na posła RP)
Andrzej Gacek
Agnieszka Gorgoń-Komor (wygaśnięcie 
mandatu 13.10.2019 w związku z wybo-
rem na senatora RP)
Renata Gruszka
Krzysztof Jazowy
Piotr Kochowski (objęcie mandatu 
22.01.2019)
Edward Kołek (objęcie mandatu 
22.10.2019)
Jacek Krywult
Marcin Litwin
Konrad Łoś
Karol Markowski
Roman Matyja
Dariusz Michasiów
Janusz Okrzesik
Dorota Piegzik-Izydorczyk
Maksymilian Pryga

Adam Ruśniak (zrzeczenie się mandatu 
27.12.2018 w związku z objęciem funkcji 
zastępcy prezydenta miasta)
Rafał Ryplewicz
Piotr Ryszka
Urszula Szabla
Bronisław Szafarczyk
Barbara Waluś
Tomasz Wawak
Szczepan Wojtasik
Adam Wykręt (objęcie mandatu 
22.10.2019)
Małgorzata Zarębska

komisje Rady Miejskiej 
i ich przewodniczący: 
• Komisja Rewizyjna – Krzysztof Ja-
zowy
• Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju 
Gospodarczego – Roman Matyja
• Komisja Gospodarki Miejskiej i Miesz-
kalnictwa – Konrad Łoś / Szczepan 
Wojtasik
• Komisja Gospodarki Przestrzennej  
i Ochrony Środowiska – Dorota Piegzik-
-Izydorczyk / Bronisław Szafarczyk
• Komisja Edukacji i Kultury – Małgorza-
ta Zarębska
• Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej  
i Sportu – Karol Markowski
• Komisja Bezpieczeństwa i Samorząd-
ności – Rafał Ryplewicz

prezydent miasta Bielska-Białej: 
Jarosław Klimaszewski – od 21.11.2018 
zastępcy prezydenta miasta:
Waldemar Jędrusiński – 21.11.2018 – 
27.06.2019
Lubomir Zawierucha – 21.11.2018 – 
31.12.2018
Przemysław Kamiński – od 21.11.2018 
Adam Ruśniak – od 1.01.2019 
Piotr Kucia – od 15.07.2019

sekretarz miasta:
Grzegorz Tomaszczyk – 21.11.2018 – 
25.01.2019
Igor Kliś – od 26.01.2019

skarbnik miasta:
Anna Łakomska – 
21.11.2018 – 29.01.2019
Dominik Pawiński – od 
30.01.2019

prezydent 
Jacek Krywult

prezydent 
Jarosław Klimaszewski

przewodniczący RM 
Jarosław Klimaszewski

przewodniczący RM 
Janusz Okrzesik
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gazeta ratuszoWa
W grudniu 1991 roku ukazał się pierw-

szy numer Gazety Ratuszowej, która była jed-
nym z pierwszych samorządowych periodyków  
w Polsce, dystrybuowanym bezpłatnie wśród 
bielszczan. 4-stronicowe czarno-białe numery 
drukowane w formacie A4 redagował zespół: 
Grażyna Fleszar, Piotr Gibiec oraz Edward We-
ksej jako biuletyn Rady Miejskiej i Zarządu Mia-
sta. Stworzono go, aby informować mieszkań-
ców o pracach bielskiego samorządu. 

Ponieważ pierwsze wydanie ukazało się 
tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, okład-
ka Gazety Ratuszowej miała wyjątkowo zielony 
kolor i widniały na niej życzenia świąteczne dla 
bielszczan od Rady Miejskiej i Zarządu Miasta. 

Oddajemy w Wasze ręce pierwszy nu-
mer pisma, które mamy nadzieję towarzyszyć 
będzie Wam przez następny rok i dalsze lata. 
Głównym zadaniem Gazety Ratuszowej będzie 
szybkie i rzetelne informowanie mieszkańców 
Bielska-Białej o pracach Rady i Zarządu Mia-
sta. Przekazywane będą informacje o najważ-
niejszych problemach dotyczących mieszkań-
ców, funkcjonowania handlu, komunikacji miej-
skiej. Informować będziemy o wszystkim, co po-
zwala, by ogromny organizm miejski mógł pra-
widłowo funkcjonować. Czytając Gazetę Ratu-
szową, będziecie mieli, Drodzy Czytelnicy, do-
kładne informacje o wszystkim, co dzieje się  
w mieście – tymi słowy zwróciła się redakcja do 
czytelników.

Napisano w tym pierwszym wydaniu, że 
Bielsko-Biała liczy ok. 183.000 mieszkańców  
i jest 22. miastem co do wielkości w Polsce, 
położone jest na wysokości 300-400 m n.p.m.  
i zajmuje 120 km2 powierzchni. Oficjalnie Biel-
sko i Białą w jeden organizm połączono 1 stycz-
nia 1951 r. Oprócz danych historycznych 1. 
numer przedstawiał, gdzie mieszczą się Ra-
da Miejska, Urząd Miejski i jego poszczegól-
ne wydziały – co było o tyle istotne, że agendy 
UM działały w Ratuszu przy pl. Ratuszowym 1,  
w budynku przy ul. Wiktora Przybyły 2 (w tek-

ście widnieje adnotacja d. Świerczewskiego) 
czy przy ul. Adama Mickiewicza 24. Informo-
wano o decyzjach ZM w sprawie wyznaczenia 
miejsc do handlu rybami i choinkami czy o wy-
dawaniu dokumentów przez Wydział Komunika-
cji (opłata za otrzymanie wtórnika dowodu reje-
stracyjnego wynosiła 26.000 zł, to kwota sprzed 
denominacji złotego) i konieczności posiadania 
dowodu osobistego przez osobę, która ukoń-
czyła 18. rok życia.

Rok 1992
Kończąc inwentaryzację mienia komunal-

nego Bielska-Białej, Zarząd Miasta postano-
wił przeznaczyć do sprzedaży niektóre nieru-
chomości. Apelowano do premiera o wsparcie 
rozwoju telekomunikacji w mieście i wojewódz-
twie bielskim, proszono rząd o podjęcie działań 
zmierzających do zmniejszenia energochłon-
ności polskiej gospodarki. Powołana do życia 
została Straż Miejska. Władze miasta gościły  
w Grand Rapids w USA, które stało się miastem 
partnerskim Bielska-Białej.

Z ciekawostek: Wydział Kultury Fizycznej 
informował o konieczności uzyskania zezwole-
nia na prowadzenie lokalu z urządzeniami bi-
lardowymi. Zapewniano, że drukowane w GR 
uchwały Rady Miejskiej posiadają moc praw-
ną. W Bielskim Centrum Kultury dobiegł końca 
montaż organów, na których można było wyko-
nywać muzykę organową wszystkich epok, kon-
certy solowe oraz na organy i orkiestrę. Prze-
wodniczący RM zwrócił się z apelem do miesz-
kańców, zakładów pracy i przedsiębiorców  
o udekorowanie miasta przed 1 maja.

Pierwsze wydania Gazety Ratuszowej 
drukowano w Bielskich Zakładach Graficznych. 
Jeden z numerów pod hasłem SOS z Ratusza 
przygotował Leszek Dudziak (ówczesny radny) 
i Zakład Usług Wydawniczych jako propozycję 
biuletynu wydawanego techniką kserograficz-
ną. Do zespołu redakcyjnego GR dołączył Eu-
geniusz Rozner.

Był to czas przejęcia przez miasto kolej-
ki gondolowej Szyndzielnia od Polskich Kolei Li-

Odrodzonemu samorządowi Bielska-Białej niemal 
od początku towarzyszy prasa samorządowa 
zapewniająca społeczności lokalnej dostęp do 
informacji na temat decyzji podejmowanych przez 
prezydenta miasta i Radę Miejską, ważnych inwestycji, 
przedsięwzięć oraz wydarzeń z różnych dziedzin życia 
miasta czy podejmowanych tu inicjatyw.  
W tym wydawnictwie przestawiamy obraz miasta, 
który zawarty został na łamach periodyków – Gazety 
Ratuszowej, Magazynu Ratuszowego oraz  
Magazynu Samorządowego W BIELSKU-BIAŁEJ  
– w ciągu 30 lat pracy odnowionego samorządu.

Radni i zarząd miasta I kadencji w sali sesyjnej
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nowych oraz szkół podstawowych od Kurato-
rium Oświaty. 

Bullą Totus Tuus Poloniae Populus z 25 
marca 1992 r. papież Jan Paweł II utworzył no-
wą diecezję bielsko-żywiecką z wydzielonego 
terytorium archidiecezji krakowskiej i diecezji 
katowickiej. Biskupem bielsko-żywieckim został 
ks. prałat Tadeusz Rakoczy, biskupem pomoc-
niczym ks. bp. Janusz Zimniak. Ingres biskupi 
odbył się 9 maja, katedra św. Mikołaja święto-
wała wtedy 200-lecie konsekracji. 

Bielszczanka Elżbieta Dziech została Miss 
Polski 1992 r. W rozegranych na Węgrzech Mi-
strzostwach Europy w Szybownictwie w kla-
sie standard zwyciężył pilot bielskiego Aeroklu-
bu Franciszek Kępka, z kolei 20-letni zawodnik 
Beskidzkiego Klubu Motorowego Maciej Wró-
bel podczas zawodów motocyklowych Enduro 
w Szwecji został wicemistrzem świata. 49. Ko-
larski Wyścig Dookoła Polski po raz pierwszy 
w swojej historii przejechał przez Bielsko-Białą. 

Od 1 września 1992 r. GR wydawała spół-
ka z o.o. Urbis, biuletyn zyskał nową szatę gra-
ficzną, ukazywał się raz w miesiącu, rozpoczęto 
drukowanie w nim płatnych reklam. 

Pod koniec roku Rada Miejska ustaliła wy-
gląd tarcz herbowych Bielska-Białej. 

Rok 1993
W procesie dekomunizacji ulice Bielska-

-Białej zmieniły nazwy i tak np. ul. Stanisława 
Bularza stała się ul. Piwowarską, Niedzielskie-
go – św. Anny, Gerszona Bogena Dua – Cecho-
wą, Hanki Sawickiej – Towarzystwa Szkoły Lu-
dowej, Alfreda Lampego – Leopolda Staffa. Od 
sierpniowego wydania GR pojawiała się w miej-
skim periodyku Wkładka Ekologiczna, którą re-
dagował Klub Gaja, a wydawała Fundacja Roz-
woju Miasta. Działający przy Urzędzie Miejskim 
Rejonowy Urząd Pracy wystąpił z ofertą zorga-
nizowania Inkubatora Małych Przedsiębiorstw, 
pomagającego tym firmom na początku dzia-
łalności aż do osiągnięcia rynkowej dojrzałości.

magazyn ratuszoWy
Gazeta bielskiego samorządu później wy-

chodziła jako wkładka do pierwszego w Biel-
sku-Białej lokalnego i jedynego dotąd dzienni-
ka – Dziennika Beskidzkiego. Po zaprzestaniu 
wydawania bielskiej gazety codziennej w poło-
wie 1995 roku odmieniony periodyk samorzą-
dowy drukowano jako samodzielną, bezpłatną 
gazetę noszącą tytuł Magazyn Ratuszowy. Ga-
zeta Bielskiego Samorządu. Tygodnik redago-
wał zespół kierowany przez redaktora naczel-
nego Piotra Gibca – Katarzyna Kucybała i Iza-
bela Krzempek. 

W 1995 r. na łamach 4- lub 6-stronicowych 
wydań pisano m.in. o: najnowocześniejszej wte-
dy kolejce linowej na Szyndzielnię, zakupie 
przez miasto budynku po Zakładzie Przemysłu 
Wełnianego Wega przy placu Ratuszowym 6 
(obecnie mieszczą się tu wydziały Urzędu Miej-
skiego), konieczności modernizacji układu ko-
munikacyjnego miasta, wakacyjnej wymianie 
młodzieży z Tienen w Belgii oraz z Bielska-Bia-
łej, o podpisaniu umowy o współpracy z amery-
kańskim miastem Grand Rapids, wyjeździe biel-
skiej delegacji samorządowców do Bierdiańska 
na Ukrainie, rozmowach o budowie zachodniej 
obwodnicy miasta, odsłonięciu tablicy poświę-
conej pamięci lekarza pracującego i zmarłego  
w bielskim szpitalu – Edmunda Wojtyły, brata 
papieża Jana Pawła II; 100-leciu wodociągów 
czy wizycie prezydenta RP Lecha Wałęsy w na-
szym mieście.

1996 r.
Na początku 1996 roku Rada Miejska or-

ganizowała już po raz trzeci Bal u Kasztelana  
w Sali Redutowej Hotelu Pod Orłem, dochód  
z imprezy przeznaczony został na dokończenie 
budowy basenu w ośrodku gimnastyki korekcyj-
nej w Bielsku-Białej. Rada Miejska wprowadziła 
strefy ograniczonego ruchu w centrum miasta. 
Bielskie Centrum Kultury zorganizowało w ha-
li BBTS koncert znakomitej saksofonistki holen-
derskiej Candy Dulfer. UM wydał książkę Kartki 

Wizyta papieża Jana Pawła II w Bielsku-Białej w 1995 r. Odrestaurowana sala sesyjna Ratusza

Otwarcie kolei linowej Szyndzielnia, 1995 rok
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z dziejów sportu w Bielsku-Białej, gośćmi pro-
mocji w BCK byli m.in. olimpijczycy – biegaczka 
Irena Szewińska, pięściarze Zbigniew Pietrzy-
kowski i Marian Kasprzyk. W bielskim Ratuszu 
gościli przedstawiciele Austriackiej Izby Gospo-
darczej, zaś bielszczanie w zaprzyjaźnionym 
Besancon we Francji. Na ulicach miasta pojawi-
ło się nowoczesne oświetlenie. Miasto było or-
ganizatorem Międzynarodowych Targów Tury-
stycznych Beskidy. 

Od 11 kwietnia 1996 r. Gazeta Bielskie-
go Samorządu Magazyn Ratuszowy zaczęła 
ukazywać się co dwa tygodnie w nieco więk-
szym formacie niż A4 z 8 stronami. Pisano m.in.  
o Dniach Olimpijczyka, tradycyjnie obchodzo-
nym 27 marca Międzynarodowym Dniu Teatru, 
Salonie Beskidy – wspólnej polsko-czesko-
-słowackiej wystawie malarstwa w Galerii Biel-
skiej BWA, Międzynarodowym Festiwalu Te-
atrów Lalkowych, otwarciu Bielskiego Centrum 
Przedsiębiorczości w Wapienicy, flagach mia-
sta Bielska-Białej, wizycie przedstawicieli die-
cezji bielsko-żywieckiej w Watykanie w rok po 
pielgrzymce Jana Pawła II do Skoczowa i Biel-
ska-Białej, kontaktach polsko-węgierskich, no-
wych imprezach w mieście – Bielskim Rajdzie 
Rowerowym i Festiwalu Kompozytorów Pol-
skich, wizytach w naszym mieście światowej 
sławy artystów – kompozytora prof. Henryka 
Mikołaja Góreckiego oraz fotografika Ryszar-
da Horowitza – czy ambasadorów: amerykań-
skiego Nicholasa Reya i chilijskiego Sergio Fer-
nandeza, zakończeniu drugiego etapu budowy 
alei gen. Władysława Andersa i połączeniu jej  
z ul. Bystrzańską. Miasto gościło grupę przyjaciół  
z niemieckiego Wolfsburga, zdecydowało się 
też pomóc w zakupie kurtyny dla sceny polskiej 
w domu Polskiego Związku Kulturalno-Oświato-
wego w Bukowcu na Zaolziu w Czechach. Na 
bielskiej starówce trwały prace archeologiczne 
przed modernizacją Rynku, odkryto m.in. pozo-
stałości wagi miejskiej. Przy ul. Bratków wzno-
szono halę sportową. Słuchaczy uwiódł dźwię-
kiem swojego saksofonu Jan Garbarek – świa-
towa gwiazda jazzu. 

1997 r.
Polscy i amerykańscy eksperci tworzy-

li Założenia polityki mieszkaniowej Bielska-Bia-
łej, której jednym z elementów była rewitaliza-
cja starego miasta. O działaniach ekologicz-
nych realizowanych w brytyjskim Kirklees roz-
mawiali bielscy i angielscy ekolodzy. W Galerii 
Bielskiej BWA można było oglądać prace sław-
nego Andy Warhola ze słowackiego muzeum 
tego artysty. Bielsko-Biała zostało członkiem 
Stowarzyszenia Energie Cites Europa propa-
gującego racjonalną gospodarkę energetycz-
ną. Jako pierwsza tego typu placówka w woje-
wództwie śląskim i jedna z niewielu w kraju po-
wstał Dom Samopomocy dla Osób z Zaburze-
niami Psychicznymi. 54. Tour de Pologne prze-
jechał przez nasze miasto, kolarze wyruszyli  
z placu Ratuszowego w kierunku Straconki. 

Nieco wcześniej rozegrano I Wyścig Kolarski 
Uliczkami Starego Miasta. Rozpoczęto prace 
nad mapą numeryczną miasta. Na Złotych Ła-
nach otwarto świetlicę środowiskową. Na skrzy-
żowaniu ulic Czerwonej i Kwiatkowskiego po-
wstało nowoczesne rondo kompaktowe, nową 
nawierzchnię zyskał plac Wolności. Bliźniaczym 
miastem Bielska-Białej zostało Acco w Izraelu. 
Bielsko-Biała zostało członkiem Stowarzysze-
nia Zdrowych Miast Polskich. 2. Festiwal Kom-
pozytorów Polskich poświęcono muzyce Woj-
ciecha Kilara, sławny kompozytor był gościem 
tego wydarzenia. W ówczesnej Filii Politechniki 
Łódzkiej w Bielsku-Białej znany fotograf i filmo-
wiec Franciszek Dzida stworzył galerię sztuki.

Trwała przebudowa ulicy Żywieckiej, która 
na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. Stanisła-
wa Stojałowskiego do skrzyżowania z ul. Gór-
ską była rozbudowywana do 4 pasów ruchu,  
a dalej w kierunku Żywca do 2. Przebudowywa-
no także pl. św. Mikołaja. 

Powódź, która dotknęła Polskę w 1997 r., 
wyzwoliła wielką ofiarność bielszczan, którzy 
różnymi sposobami pomagali powodzianom. 
Dwa zakłady budżetowe miasta przekształca-
no w spółki komunalne – Zakład Oczyszcza-
nia Miasta oraz Miejski Zakład Komunikacyj-
ny. Pierwsza w Bielsku-Białej. Praktyka lekarza 
rodzinnego rozpoczęła pracę w budynku przy 
ul. Morskie Oko 25, prowadzona przez dwo-
je specjalistów medycyny rodzinnej Alicję Iwa-
nek i Zbigniewa Gofrona. Po 11 latach budowy 
została oddana do użytku nowa hala sportowa 
przy ul. Bratków. Powstał program współpra-
cy samorządu z organizacjami pozarządowy-
mi Lokalne Partnerstwo. Opracowane zostało 
logo Bielska-Białej – zawierające artystycznie 
przetworzone dwie litery b. Bielski Zespół Opie-
ki Zdrowotnej uruchomił poradnię psychosoma-
tyczną, której podstawową metodą pracy z pa-
cjentami miała być psychoterapia.

Z okazji 100-lecia bielskiego Ratusza uka-
zało się specjalne wydanie MR. Na 8 stronach 
wydrukowanych w kolorze sepii opisywano hi-
storię 100-letniej budowli i oraz obu miast przed 
100 laty i u progu XXI w.; drukowano także bo-
gaty program jubileuszowych uroczystości. 

Rok 1998 
Z początkiem stycznia 1998 r. w mieście 

zaczęła funkcjonować nowa noclegowania przy 
ul. Krakowskiej, uzupełniając ofertę pomoco-
wą domu dla bezdomnych przy ul. Stefanki. Na 
18. Zimowe Igrzyska Olimpijskie do Nagano  
w Japonii wyjechała 9-osobowa ekipa zawod-
ników z Podbeskidzia, m.in. snowboardzistki 
z Beskidzkiego Stowarzyszenia Snowboardu 
Marłgorzata Rosiak i Jagna Marczułajtis, snow-
boardzista Łukasz Starowicz czy biegaczki nar-
ciarskie z BBTS Włókniarz Dorota Kwaśny-Le-
jawa i Bernadetta Piotrowska oraz była zawod-
niczka tego klubu Katarzyna Gębala. W lutym 
zorganizowano nową imprezę masową – nar-
ciarski bieg górski – Bieg Beskidka przez Szyn-

Reforma administracyjna zmoblilizowała wielu bielszczan do prób 
obrony województwa bielskiego

Specjalne wydanie MR z okazji stulecia Ratusza
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dzielnię, Klimczok, Trzy Kopce i Błatnią. W Sta-
rym Bielsku na zimowisku gościliśmy dzieci po-
wodzian z województwa opolskiego. BBTS Ce-
ramed Komorowice objął we władanie boisko 
piłkarskie przy ul. Olimpijskiej w Komorowicach.

Po raz pierwszy zamontowano na biel-
skich ulicach parkomaty, w których kierowcy 
uiszczali opłaty za pozostawienie auta w cen-
trum miasta. W bielskim Ratuszu gościł premier 
RP Jerzy Buzek, który nasze miasto wybrał na 
miejsce spotkania z premierem Czech Jozefem 
Toszowskym. Po tym spotkaniu w Sali Redu-
towej historycznego Hotelu Pod Orłem dysku-
towano na temat utrzymania na mapie admini-
stracyjnej kraju województwa bielskiego. Był to 
czas mobilizacji wielu środowisk w obronie pla-
nowanego do likwidacji województwa bielskie-
go, także w niekonwencjonalny sposób. Z Biel-
ska-Białej do Warszawy pobiegła sztafeta spor-
towców, którzy do Urzędu Rady Ministrów do-
starczyli urnę z petycjami mieszkańców w obro-
nie województwa bielskiego. 7 sierpnia osta-
tecznie zapadła decyzja o likwidacji naszego 
województwa.

Jedną z ulic w pobliżu Szpitala Wojewódz-
kiego nazwano imieniem Elżbiety Lohman – za-
służonej dla miasta pielęgniarki, więźniarki KL 
Auschwitz, która poddawana tam eksperymen-
tom medycznym zdołała nieść pomoc innym 
więźniarkom. Z kolei jedna z ulic w Starym Biel-
sku otrzymała imię ks. Mateusza Opolskiego, 
byłego proboszcza parafii św. Mikołaja, który 
odbudował ten kościół i świątynię Trójcy Świętej;  
a kolejna – ks. Bronisława Jakubowskiego, wie-
loletniego proboszcza parafii w Starym Bielsku. 
Jedną z przecznic ul. Lwowskiej nazwano imie-
niem słowackiego malarza, który pod koniec ży-
cia mieszkał w Lipniku i został pochowany na 
cmentarzu ewangelickim w Białej – Petera Mi-
chala Bohúňa. Nową przecznicę ul. Kolistej 
nazwano imieniem gen. Tadeusza Kutrzeby,  
a przecznicę ul. Karpackiej – gen. Leopolda 
Okulickiego. Także twórcy ze Studia Filmów Ry-
sunkowych – Władysław Nehrebecki i Lecho-
sław Marszałek – zostali patronami ulic – prze-

cznic ul. Gościnnej. Muzeum Okręgowe w Biel-
sku-Białej przygotowało Bielsko-Bialskie studia 
muzealne poświęcono w większości świętowa-
nemu 100-leciu muzeum. W serii wydawniczej 
Biblioteka Bielska-Białej ukazała się książka 
poświęcona Andrzejowi Uramowiczowi, wielo-
letniemu dyrektorowi Teatru Polskiego w Biel-
sku-Białej, autorstwa historyka teatru Andrzeja 
Linerta. W tej samej serii wydawniczej ukazała 
się Historia bielskiego tramwaju napisana przez 
dr. Jerzego Polaka. 

Bielsko-Biała – dwa miasta w jednym to  
z kolei tytuł filmu o mieście zrealizowanego 
przez Stanisława Janickiego.

Klub Tańca U Zosi zorganizował I Tur-
niej Tańca Par Wcześniej Urodzonych, który 
okazał się wielkim sukcesem. W Teather Ak-
zent w Wiedniu bielski Teatr Polski zaprezento-
wał spektakl Mistrz i Małgorzata w reżyserii An-
drzeja Marii Marczewskiego. Na scenie Domu 
Muzyki BCK wystąpiła w osobnych koncertach 
dwójka znakomitych amerykańskich muzyków 
– gitarzysta jazzowy John Scofield oraz jedna 
z najmłodszych wtedy genialnych skrzypaczek 
Leila Jozefowicz.

Delegacja Bielska-Białej uczestniczyła  
w Międzynarodowej Konferencji Miast Siostrza-
nych oraz Organizacji Miejskich w Jerozolimie, 
imprezie przygotowanej z okazji 50-lecia pań-
stwa Izrael i 60. rocznicy powstania w tym kra-
ju Związku Władz Lokalnych. Nowym partne-
rem Bielska-Białej został niemiecki Wolfsburg.  
W bielskim Ratuszu gościli przedstawiciele 
chińskiej prowincji Hebei zainteresowani współ-
pracą z Podbeskidziem, później bielska delega-
cja złożyła rewizytę w Chinach.

Po wielu latach rozpoczętej w 1982 r. bu-
dowy otwarto Szpital Wojewódzki w Bielsku-Bia-
łej. Udana restrukturyzacja Przedsiębiorstwa 
Produkcyjno-Handlowego Prefabet S.A., w któ- 
rym miasto posiadało 80 proc. udziałów, za-
owocowała potrojeniem produkcji zakładu. Ra-
da Miejska zdecydowała o zbyciu akcji miej-
skich spółek – Prezydent i Aqua. Po kilkuletnim 
remoncie otwarto Schronisko na Koziej Górze. 

Bogdan Traczyk obejmuje urząd prezydenta miasta

Henryk Juszczyk otwiera imprezę Bielsko-Biała i Beskidy w Ustce

Wyremontowana hala główna dworca PKP Otwarcie pierwszego bloku TBS przy ul. Wapiennej w 1999 r.
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Okręgowa Dyrekcja Dróg Publicznych w Krako-
wie przekazała 7 mln zł na rozpoczęcie przygo-
towań do budowy wschodniej obwodnicy mia-
sta. Na Błoniach powstał nowy cmentarz w Mi-
kuszowicach Śląskich. Bielski Ratusz otrzymał 
I nagrodę w konkursie na najlepszą moderni-
zację 1997 r. Do kompleksu budynków przy ul. 
Miarki 11 wprowadził się Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej.

Rok 1999
Po dwuletnim remoncie oddano do użyt-

ku przebudowany plac św. Mikołaja. W Bielsku-
-Białej rozpoczął działalność Honorowy Konsu-
lat Rumunii, konsulem honorowym został Wła-
dysław Mirota. Z Kazachstanu przyjechali do 
Bielska-Białej repatrianci – państwo Mosztako-
wie. Bielsko-Biała podpisało umowę o współ-
pracy z czeskim miastem Frydek-Mistek. Pod-
czas jednej z sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej 
emerytowana nauczycielka Anna Baruś została 
odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odro-
dzenia Polski za prowadzenie tajnego naucza-
nia w latach 1939-1945.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
ogłosiła wyniki rekrutacji z roku 1998., na pierw-
szym znalazło się V Liceum Ogólnokształcące 
z Bielska-Białej. Odszedł Jerzy Zitzman – twór-
ca i wieloletni dyrektor Teatru Lalek Banialuka, 
Rada Miejska nadała imię tego zasłużonego ar-
tysty teatrowi. Nowym dyrektorem Teatru Pol-
skiego – po Henryku Talarze – został Tomasz 
Dutkiewicz, bardzo ożywiając bielską scenę 
dramatyczną. Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
stała się placówką podległą powiatowi grodzkie-
mu Bielsko-Biała i zmieniła nazwę na Książni-
ca Beskidzka. Otwarto nową placówkę – Miej-
skie Centrum Informacji i Promocji Turystycznej. 
Zrodził się nowy festiwal Bielska Zadymka Jaz-
zowa, której gwiazdą był znakomity saksofoni-
sta Jan Ptaszyn Wróblewski.

Rozpoczął się proces prywatyzacji placó-
wek lecznictwa otwartego. 9 nowych autobusów 

marki Man wyjechało na bielskie ulice. Do bloku 
wybudowanego przez Towarzystwo Budownic-
twa Społecznego przy ul. Maksyma Gorkiego 
wprowadzili się lokatorzy, mogło tam zamiesz-
kać 35 rodzin. W Zespole Opieki Zdrowotnej 
przy ul. Mostowej otwarto Miejski Ośrodek Te-
rapii Uzależnień.

Drogowcy przebudowywali skrzyżowanie 
ulic Emilii Plater, Jana Sobieskiego i Piastow-
skiej, modernizowali skrzyżowanie Hulanka  
i przebudowywali ulicę Żywiecką na odcinku od 
ul. Maksyma Gorskiego do hotelu Magura oraz 
ul. ks. Stanisława  Brzóski. Trwały dyskusje na 
temat trasy przebiegu wschodniej obwodnicy 
miasta, mieszkańcy Mikuszowic Krakowskich 
obawiali się naruszenia integralności dzielnicy. 

W 1999 r. zmienił się skład redakcyjny Ma-
gazynu Ratuszowego, z zespołu odszedł Piotr 
Gibiec, zastąpiła go Jadwiga Geisler, pracę re-
dakcyjną rozpoczął Dariusz Klajmon.

Rok 2000
Powołano wspólnego dla powiatu bielskie-

go i Bielska-Białej rzecznika praw konsumen-
tów, którym została prawniczka Irena Krzanow-
ska. Urząd Miejski w Bielsku-Białej wydał Infor-
mator dla osób niepełnosprawnych, który do-
starczał wiedzy pomocnej w poruszaniu się po 
urzędach, placówkach służby zdrowia czy kultu-
ry. Przy wydajnej pomocy miasta powstało Cen-
trum Rehabilitacyjno-Readaptacyjne dla Dzieci 
Niepełnosprawnych Nadzieja.

Bielsko-Biała podpisało umowę o wzajem-
nej współpracy między naszym miastem i Bier-
diańskiem na Ukrainie. Polonijne Igrzyska Zi-
mowe Beskidy 2000 stały się okazją do promo-
cji naszego miasta i regionu wśród uczestników 
i gości z całego świata. W kościele w Aleksan-
drowicach wystąpił światowej sławy skrzypek 
Nigel Kennedy.

Bielsko-Biała podpisało umowę z Europej-
skim Bankiem Inwestycyjnym na finansowanie 
budowy zachodniej obwodnicy miasta, na mocy 

Centrum monitoringu miejskiego

Podpisanie umowy partnerskiej z Baia Mare w Rumunii

Łącznik drogowy między al. Andersa a ul. LeszczyńskąOtwarcie łącznika między al. Andersa a Leszczyńską

Obchody Dnia Chleba, 1999 rok
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tej umowy miasto otrzymało 22 mln euro. Wcze-
śniej Rada Miejska zatwierdziła plan budowy 
obwodnicy na terenie Starego Bielska i Alek-
sandrowic, łączącej aleję gen. Władysława An-
dersa z ul. Bohaterów Monte Cassino. Starania 
o budowę tej obwodnicy rozpoczęły się w 1994 
r., jednak napotkały na wiele protestów miesz-
kańców. Przebudowywano liczne bielskie place 
i drogi – m.in. zmodernizowano plac przed Te-
atrem Lalek Banialuka, skrzyżowanie ulic Igna-
cego Daszyńskiego i Niepodległości oraz frag-
ment ulicy Piastowskiej, trwały prace na ul. Nad 
Potokiem. Zamontowano ekrany dźwiękochłon-
ne wzdłuż al. gen. Władysława Andersa na os. 
Karpackim. Pod koniec roku oddano do użytku 
połączeni alei gen. Władysława Andersa z uli-
cą Leszczyńską.

Nastąpiły zmiany personalne w redakcji 
Magazynu Ratuszowego. We wrześniu 2000 r. 
pracami redakcji zaczął kierować rzecznik pra-
sowy Jacek Kachel, który zastąpił Jadwigę Ge-
isler. Zespół tworzyli również Katarzyna Kucy-
bała i Dariusz Klajmon.

Centrum Badań Regionalnych doceni-
ło rozwój gospodarczy Bielska-Białej, umiesz-
czając nasze miasto w I lidze polskich powia-
tów. Urząd Miejski w Bielsku-Białej znalazł się 
w pierwszej piątce samorządów działających  
w oparciu o system zarządzania jakością wg 
normy ISO 9001. Bielsko-Biała zostało uhono-
rowane nagrodą Miasto a Unia Europejska ja-
ko jedno z 11 miast z krajów kandydujących do 
UE, które dobrze dostosowują do unijnych wy-
mogów swoje prawodawstwo w zakresie ochro-
ny środowiska.

Zespół Szkół im. Juliana Tuwima działają-
cy w Wapienicy zyskał nową salę gimnastyczną. 
Do nowego bloku mieszkalnego wybudowane-
go u zbiegu ulic Władysława Reymonta i Młyń-
skiej przez Towarzystwo Budownictwa Społecz-
nego mogło wprowadzić się 57 rodzin. Zosta-
ła zmodernizowana i rozbudowana oczyszczal-
nia ścieków w Komorowicach. W dawnym ka-
synie milicyjnym przy ul. Tadeusza Rychlińskie-
go rozpoczęła działalność nowa filia Książnicy 
Beskidzkiej, do której przeniesiono zbiory z filii 
przy ul. Żywieckiej, z Biblioteki dla Niewidomych 
przy ul. Norberta Barlickiego oraz z Punktu dla 
Inwalidów Narządu Ruchu. Miejskie fundusze 
pozwoliły sfinansować remont zagrażającego 
zawaleniem się zabytkowego muru przy koście-
le Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. 
Walentego w Lipniku. W Szpitalu Wojewódzkim 
rozpoczął działalność pierwszy oddział łóżkowy 
– ginekologiczno-położniczy. 

Rok 2001
Małym i średnim przedsiębiorcom po-

magał Fundusz Poręczeń Kredytowych. Mia-
sto podjęło aktywną polsko-czesko-słowac-
ką współpracę w ramach Euroregionu Beski-
dy. Nowymi partnerami Bielska-Białej zosta-
ły miasta: Baia Mare w Rumunii oraz włoskie 
Monreale na Sycylii. W kolejnym rankingu po-

wiatów przygotowanym przez Centrum Badań 
Regionalnych, a opublikowanym przez dzien-
nik Rzeczpospolita, Bielsko-Biała znalazło się 
na 12. miejscu. Oceniający atrakcyjność inwe-
stycyjną Instytut Badań nad Gospodarką Ryn-
kową sklasyfikował nasze miasto na trzeciej po-
zycji wśród powiatów grodzkich.

W Szpitalu Wojewódzkim otwarto oddział 
ratunkowy, był jednym pierwszych tego typu od-
działów niosących szybką i profesjonalną po-
moc w stanach zagrożenia życia. Wcześniej 
poświęcono ekumeniczną kaplicę stworzoną  
w tym szpitalu. Obchodząca 80-lecie Szkoła 
Podstawowa nr 23 w Kamienicy otrzymała no-
wą salę gimnastyczną.

6 kwietnia ukazał się Magazyn Ratuszowy 
w nowoczesnej formie graficznej i formacie A3. 
Wydano jednak tylko cztery duże numery MR, 
by później – po słowach krytyki – powrócić do 
poprzedniego formatu A4.

14 lipca oficjalnie otwarto nowy gmach 
Urzędu Miejskiego przy placu Ratuszowym 6,  
o powierzchni użytkowej 5.442 m2, w dawnych 
pomieszczeń pofabrycznych. Zlokalizowano  
w nim rozproszone dotąd po mieście wydzia-
ły, na parterze powstało dobrze zorganizowane 
Biuro Obsługi Interesanta.

101 kombatantów zaproszono do Ratusza 
na uroczystość wręczenia patentów – dyplo-
mów Weteran walk o wolność i niepodległość 
ojczyzny, przyznanych prze Urząd ds. Komba-
tantów i Osób Represjonowanych oraz Prezesa 
Rady Ministrów. Wcześniej takie dyplomy wrę-
czono najstarszym żołnierzom RP – Józefowi 
Bilskiemu oraz pośmiertnie Witoldowi Kukotce. 
Z kolei w Warszawie przez ministra spraw za-
granicznych Władysława Bartoszewskiego uho-
norowana została za wybitne zasługi dla pro-
mocji Polski za granicą Francuzka Annabelle 
Wersinger, honorowa obywatelka Bielska-Bia-
łej. Dzięki jej wysiłkom do Bielska-Białej przez 
lata trafiały leki z darów, sprzęt medyczny i łóż-
ka szpitalne. 

Bielska spółka komunalna Aqua został 
odznaczona Medalem Europejskim 2001 jako 
przedsiębiorstwo, którego usługi nie odbiegają 
od standardów europejskich. 

W Cygańskim Lesie została stworzo-
na nowa siedziba Beskidzkiego Towarzystwa 
Sportowego Rekord, obejmująca dwa boiska, 
halę sportową i hotel. Zainaugurowano pierw-
szy rok akademicki w nowej samodzielnej pań-
stwowej uczelni w Bielsku-Białej – Akademii 
Techniczno-Humanistycznej, w którą zamieniła 
się bielska Filia Politechniki Łódzkiej.

Pięknie odrestaurowany budynek stacji 
PKP Bielsko-Biała Główna został udostępnio-
ny pasażerom. Trzy bielskie obiekty zostały na-
grodzone w konkursie Modernizacja Roku 2000 
– za wystrój zabytkowego wnętrza wyróżniono 
Teatr Polski w Bielsku-Białej, za kompleksowy 
remont i adaptację zabudowań – Dwór Thom-
kego (budynek był wtedy siedzibą Kredyt Ban-
ku S.A.) oraz sąsiadujący z nim kościół Opatrz-

ności Bożej za odnowioną elewację. W konkursie Budowa Roku 2020 
I miejsce w kategorii obiektów wybudowanych przez spółdzielnie 
mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego zajął budy-
nek bielskiego TBS wzniesiony u zbiegu ulic Władysława Reymonta 
i Młyńskiej. Piękne dawne widoki Bielska i Białej zaprezentowali dwaj 
bielscy historycy Piotr Kenig i Wojciech Kominiak w swojej książce 
Bielsko-Biała i okolice na danej pocztówce.

Pomiędzy tzw. rynkiem w Lipniku a kościołem parafialnym wy-
budowano nowy chodnik, który poprawił bezpieczeństwo pieszych  
w rejonie skrzyżowania ulic Polnej i ks. Stanisława Brzóski. Wyremon-
towana została ulica Daliowa. Pod koniec roku dokonano prywatyza-
cji Zakładu Oczyszczania Miasta, jego większościowym udziałow-
cem została spółka należąca do światowego koncernu Sita. Specjal-
na Strefa Ekonomiczna powiększyła się o 11 hektarów terenów pod 
inwestycje.

Rok 2002
11 kamer zamontowanych w centrum miasta przekazujących 

obraz do Komendy Straży Miejskiej w Bielsku-Białej zainaugurowa-
ło system miejskiego monitoringu wizyjnego. Po 25-letniej przerwie  
w Lipniku znów zaczął działać dzielnicowy Dom Kultury. Na płycie bo-
iska Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Parku Słowackiego otwar-
to sztuczne lodowisko. Własnej hali sportowej doczekał się Zespół 
szkół Samochodowych i Ogólnokształcących. Miastu przybyła także 
kolejna atrakcja na Błoniach – skatepark dla rolkarzy.

Na Trzech Lipkach w Starym Bielsku stanął 40-metrowy milenij-
ny krzyż. Skomunalizowano 25 hektarów terenu pomiędzy osiedlem 
Złote Łany a Lipnikiem. W budynku przy ul. Zygmunta Krasińskiego 
10 powstał Dom Chleba, gdzie w pieczywo mogą się zaopatrzyć oso-
by potrzebujące. Pieczywo do niego dostarczają do dzisiaj bielscy pie-
karze. Do reprezentacyjnej willi Sixta przy ul. Adama Mickiewicza 24 
wprowadził się rektorat Akademii Techniczno-Humanistycznej.

O budowie połączeń drogowych i lepszej komunikacji między 
Polską i Słowacją rozmawiali słowaccy parlamentarzyści goszczący 
w bielskim Ratuszu. 
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Grono miast utrzymujących ze stolicą 
Podbeskidzia partnerskie kontakty powiększy-
ło się o bliźniaka z Jugosławii – serbskie mia-
sto Kragujevac.

W kwestiach drogowych w mieście – kon-
tynuowano prace przy budowie zachodniej ob-
wodnicy miasta oraz modernizacji ul. Żywiec-
kiej, a rozpoczęto przebudowę placu Bolesława 
Chrobrego oraz skrzyżowania ulic Piastowskiej  
i 3 Maja przy dworcu PKP Bielsko-Biała Głów-
na. Do użytku przekazano 400-metrowy od-
cinek ulicy gen. Bora-Komorowskiego, będą-
cy połączeniem alei gen. Władysława Andersa  
z ulicą Żywiecką. Przy głównych ciągach komu-
nikacyjnych stanęły tablice z herbami miasta.

Na bielskim rynku wydawniczym ukazały 
się interesujące pozycje – album Moniki Brody  
i Wiesława Ćwikowskiego Bielsko-Biała i okoli-
ca – historia pocztówką pisana, książka history-
ka Jacka Proszyka Cmentarz Żydowski w Biel-
sku-Białej czy wydana w serii Biblioteka Biel-
ska-Białej książka Adama Skarbińskiego Dzieje 
lotnictwa na Podbeskidziu 1932-2002. 

Grand Prix 23.Przeglądu Piosenki Aktor-
skiej we Wrocławiu zdobyła bielszczanka Iwo-
na Loranc. Bielskie Centrum Kultury wzbogaciło 
się o nowe organy. Ta instytucja kultury przygo-
tował koncerty dwóch znakomitych skrzypków 
– w kościele w Aleksandrowicach grał genial-
ny skrzypek jazzowy Jean-Luc Ponty, a w sali 
BCK wystąpiła pochodząca z Kirgizji 17-letnia 
Alena Baeva.

Odrestaurowany dworzec kolejowy w Biel-
sku-Białej został nagrodzony w konkursie Mo-
dernizacja Roku 2001. Spółka Aqua zakończyła 
realizację Programu poprawy gospodarki wod-
no-ściekowej na terenie miasta Bielska-Białej  
i sąsiednich gmin.

4 grudnia, w 70. rocznicę śmierci dr. Ed-
munda Wojtyły – lekarza szpitala w Bielsku, któ-
ry zmarł niosąc pomoc chorym, brata papie-
ża Jana Pawła II – upamiętniono tę zasłużoną 
dla miasta postać, składając kwiaty na grobie 
zmarłego na Cmentarzu Rakowickim w Krako-
wie oraz pod tablicą umiejscowioną na ścianie 

oddziału zakaźnego szpitala. W Ratuszu od-
była się sesja wspomnieniowa poświęcona dr.  
E. Wojtyle.

19 listopada 2002 r. urząd prezydenta 
Bielska-Białej objął – jako pierwszy prezydent 
tego miasta wybrany w wyborach bezpośred-
nich – Jacek Krywult. Rada Miejska po zmianie 
ordynacji wyborczej liczyła 25 radnych, jej prze-
wodniczącym został Jerzy Balon. 

Prezydent zaprezentował bilans otwarcia, 
z którego wyłoniła się ogromna dziura w finan-
sach miasta, sięgająca 60 mln zł, czyli 15 proc. 
budżetu na 2003 r. przygotowanego jeszcze 
przez poprzedni Zarząd Miasta. W nowym bu-
dżecie zapisano m.in. niezrealizowane wydat-
ki związane z zakupem nowych autobusów dla 
Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, inwe-
stycjami w Szpitalu Ogólnym prowadzącymi do 
stworzenia oddziału kardiologii inwazyjnej czy 
zwiększeniem kredytu z Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego na budowę zachodniej obwod-
nicy miasta – największego wtedy przedsię-
wzięcia drogowego w Bielsku-Białej. Udało się 
zażegnać zagrożenie zaprzestania finansowa-
nia przez EBI tej inwestycji związane z niedo-
trzymaniem terminu zakończenia budowy z po-
wodu opóźnień w wykupach gruntów. 

W grudniu 2002 r. ukazało się pierwsze, 
oznaczone cyfrą 0, wydanie nowego wydaw-
nictwa Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej – in-
formatora kulturalnego noszącego tytuł Bielski 
Magazyn Aktualności PEŁNA KULTURA.

magazyn samorządoWy 
W Bielsku-Białej
Rok 2003 

Wraz z nowym 2003 rokiem w miejsce 
Magazynu Ratuszowego zaczęło ukazywać 
się nowe pismo bielskiego samorządu zatytu-
łowane Magazyn Samorządowy W BIELSKU-
-BIAŁEJ – jako dwutygodnik oraz kwartalnik. Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski w bielskim Ratuszu

Wizyta prezydenta Jacka Krywulta i radnych na budowie al. Armii Krajowej Prezydium Rady Miejskiej – Stanisław Ryszka, Wiesław Handzlik i Paweł Pajor
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Redagował go zespół w składzie: Agata Wolna – re-
daktor naczelny, Maria Trzeciak – sekretarz redakcji 
oraz dziennikarze Katarzyna Kucybała i Jacek Kachel.  
Z czasem do redakcji dołączył fotoreporter Paweł So-
wa. Agata Wolna i Maria Trzeciak redagowały także 
PEŁNĄ KULTURĘ, która obok wersji papierowej zy-
skała szybko także wersję internetową.

Rada Miejska Bielska-Białej obniżyła odpłatność 
za pobyt dzieci w przedszkolach, ustalając jednolitą 
stawkę. Obniżono też czynsze dla osób prowadzących 
działalność gospodarczą w lokalach miejskich. W Zes- 
pole Szkół Technicznych i Handlowych oddano do 
użytku nowe pomieszczenia warsztatowe do praktycz-
nej nauki zawodu. Na ulicach miasta pojawiło się 6 no-
wych, niskopodłogowych, bardziej ekologicznych au-
tobusów MZK. Wyremontowano noclegownię przy ul. 
Krakowskiej. 

Ruszyła rewitalizacja bielskiej starówki, w pierw-
szej kolejności odbudowano zawaloną kamienicę  
w zachodniej pierzei Rynku i odrestaurowano sąsiednie 
budynki. Na ulicach Bielska-Białej pojawiły się wspól-
ne patrole policji i straży miejskiej. Brat papieża Karola 
Wojtyły – dr Edmund Wojtyła został patronem Szpita-
la Ogólnego. 26 marca oficjalnie uruchomiono seryjną 
produkcję nowego silnika w FIAT GM Powertrain Pol-
ska w Bielsku-Białej. 

Oceniając budżet 2002 r., Rada Miejska udzieliła 
prezydentowi J. Krywultowi absolutorium, wystawiając 
jednocześnie negatywną opinię za realizację budżetu 
2002 r. byłemu Zarządowi Miasta. 

W trakcie kampanii przed referendum, w którym 
Polacy mieli zdecydować o wejściu Polski do Unii Eu-
ropejskiej, w Ratuszu gościł prezydent RP Aleksander 
Kwaśniewski. W referendum 83 proc. bielszczan zagło-
sowało za przystąpieniem Polski do UE. 

Po raz szósty w historii drużyny siatkarki BKS Stal 
zdobyły tytuł mistrzyń Polski. Ponad 450 sportowców 
w 40 konkurencjach rywalizowało na stadionie w Wa-
pienicy w 79. Mistrzostwach Polski Seniorów w Lekkiej 
Atletyce. 

Rada Miejska zdecydowała o rozpoczęciu re-
strukturyzacji Szpitala Ogólnego, któremu – ze wzglę-
du na trudną sytuację finansową – groziła likwidacja. 
RM zakazała palenia tytoniu na przystankach autobu-
sowych. W tym czasie drugą, po budowie obwodnicy 
zachodniej miasta, największą inwestycją drogową by-

ło poszerzenie dolnego odcinka alei Armii Krajowej. 
Przygotowywano również projekt budowy wschodniej 
obwodnicy miasta. 

Do użytku został oddany nowy sektor na miej-
skim wysypisku śmieci w Lipniku. Na inwestorów cze-
kał ok. 6-hektarowy Bielski Park Technologiczny poło-
żony przy drodze ekspresowej Bielsko-Biała-Cieszyn. 
Na lotnisku w Aleksandrowicach odbył się I Między-
narodowy Piknik Lotniczy Euroregionu Beskidy, BCK 
przygotowało I Jazzową Jesień w Bielsku-Białej, której 
dyrektorem artystycznym został trębacz Tomasz Stań-
ko. Przedsiębiorstwo komunalne Aqua rozpoczęło re-
monty oraz rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej. Po-
wiatowy Urząd Pracy zyskał nową siedzibę w budyn-
ku dawnej łaźni miejskiej przy ul. Partyzantów. Biel-
ski Urząd Miejski – jako jeden z pierwszych urzędów  
w kraju i w Europie – wprowadził Zintegrowany System 
Zarządzania Jakością.

Rok 2004
Dzięki współdziałaniu miasta, urzędu skarbowe-

go i Caritas udało się uratować przed likwidacją Bank 
Chleba, rozdający pieczywo potrzebującym. Po 14 la-
tach powrócił do Bielska-Białej Urząd Celny.

Zawodniczki BKS Stal zdobyły siatkarski Puchar 
Polski i mistrzostwo Polski. Złotą Maskę 2003 – nagro-
dę teatralną województwa – za przebój sezonu, spek-
takl Tamara otrzymał reżyser przedstawienia i dyrektor 
Teatru Polskiego Tomasz Dutkiewicz. Majowy weekend 
był wielkim świętowaniem akcesu Polski do Unii Euro-
pejskiej. 13 czerwca odbyły się pierwsze w Polsce wy-
bory europarlamentarzystów, na Podbeskidziu wygra-
li je Małgorzata Handzlik, Grażyna Staniszewska i Jan 
Olbrycht. 

W alei gen. Władysława Andersa wyremontowa-
no dwa wiadukty nad ulicami Karpacką i Babiogórską. 
Pełną parą szły prace przy budowie tunelu pod skrzy-
żowaniem Hulanka i ronda na nim.

Rada Miejska uchwaliła 4-letni plan inwestycyjny, 
w którym zapisano przedsięwzięcia w każdej dziedzi-
nie życia miasta oraz program rewitalizacji bielskiej sta-
rówki. W Szpitalu Wojewódzkim powstał nowoczesny 
oddział kardiologiczny. 

Do Bielska-Białej przyjechało na wakacje 20 dzie-
ci z Iraku, w którym przez blisko pół roku stacjonował 
18. Bielski Batalion Desantowo-Szturmowy. Bielsko-

-Biała znalazło się na pierwszym miejscu wśród miast 
na prawach powiatu pod względem wydatków z fundu-
szy UE w przeliczeniu na mieszkańca. 

W Parku Przemysłowo-Usługowym w Wapienicy 
zainwestował koncern Hutchinson Poland, rozpoczęto 
tam budowę Bielskiego Inkubatora Technologicznego. 
Gościem specjalnym odbywającej się w Ratuszu kon-
ferencji na temat narkomanii była żona prezydenta RP 
Jolanta Kwaśniewska. Rozpoczęła się przebudowa ko-
lejnych odcinków alei Armii Krajowej. Z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymaliśmy 7 mln 
zł na renowację starego miasta. Na terenie przekaza-
nym przez miasto rozpoczęła się budowa nowej sie-
dziby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Rok 2005
Rozpoczęto przebudowę i modernizację sieci 

uzbrojenia Rynku oraz przyległych uliczek, a także sa-
mej płyty placu.

W związku z żałobą ogłoszoną po śmierci Jana 
Pawła II przerwano obrady Rady Miejskiej, bielszcza-
nie wpisywali się do księgi kondolencyjnej wystawio-
nej w holu Ratusza. Papieża Polaka żegnano podczas 
wielotysięcznych manifestacji, nabożeństw i modlitw.  
W maju obchodzono 10. rocznicę wizyty Jana Pawła II 
w Bielsku-Białej.

Na kolejny etap modernizacji Szpitala Ogólne-
go RM przeznaczyła 10 mln zł. Rozpoczęła się budo-
wa miejskiej krytej pływalni na os. Karpackim. Do no-
wej siedziby przy ul. Wyspiańskiego 5 wprowadziła się 
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna. Wie-
deńskim koncertem i fajerwerkami miasto świętowało 
uruchomienie fontanny przed Teatrem Polskim, ufundo-
wanej przez Aquę S.A. To przedsiębiorstwo komunale 
podjęło się również stworzenia drugiej krytej pływalni 
miejskiej na os. Złote Łany. 

Wspaniałe zdjęcia, fotograficy z całego świata, 30 
wystaw w kilkunastu galeriach w centrum miasta – tak 
wyglądał 1. Foto Art Festival przygotowany przez Fun-
dację Centrum Fotografii oraz miasto. Komitet Sterują-
cy przy Europejskim Funduszu Spójności przyznał 126 
mln euro na nowe inwestycje drogowe w Bielsku-Białej 
– budowę obwodnicy wschodniej, modernizację ul. Nie-
podległości i skomunikowanie jej z trasą na Cieszyn, 
budowę nowej drogi od ul. Wyzwolenia do ul. Krakow-
skiej i modernizację ul. Żywieckiej do ul. 3 Maja. 

Rewitalizacja starówki – remont płyty Rynku Zbigniew Pietrzykowski i Marian Kasprzyk, galia bokserska w 2004 r.
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Oddano do użytku zmodernizowaną al. Armii Kra-
jowej. W I LO im. M. Kopernika i na starym mieście re-
żyser Kazimierz Tarnas kręcił film Szatan z siódmej 
klasy. Odbudowana po katastrofie budowlanej kamie-
nica pod adresem Rynek 4-5 została wyróżniona spe-
cjalną nagrodą Głównego Konserwatora Zabytków  
w konkursie Modernizacja Roku 2004. Do nowej sie-
dziby przy ul. Pięknej 2 wprowadził się Podbeskidzki 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej. W przygotowanym 
przez naukowców Uniwersytetu Warszawskiego ran-
kingu nakładów inwestycyjnych Bielsko-Biała przesko-
czyło z 23. miejsca na 4. Milionowy silnik zjechał z ta-
śmy produkcyjnej bielskiej fabryki Fiat GM Powertrain. 

Jubileuszowy 10. Festiwal Kompozytorów Pol-
skich był spotkaniem Krzysztofa Pendereckiego i Hen-
ryka Mikołaja Góreckiego, światową premierę miał na 
nim III kwartet smyczkowy H. M. Góreckiego w wyko-
naniu znakomitego zespołu Kronos Quartet.

Złote Maski otrzymali: spektakl Teatru Lalek Ba-
nialuka Piękna i Bestia i aktorka Teatru Polskiego Gra-
żyna Bułka za rolę w spektaklu Cholonek Teatru Korez 
w Katowicach. 

Rok 2006 
W mieście postanowiono rozwijać monitoring wi-

zyjny. Do życia powołana została rada sportu, w skład 
której weszli przedstawiciele klubów i organizacji spor-
towych. W 71. plebiscycie na 10 najlepszych polskich 
sportowców statuetkę Championa dla Najlepsze-
go Sportowca Niepełnosprawnego otrzymał wózkarz 
z Bielska-Białej Tomasz Hamerlak. 25 lutego na pla-
cu Ratuszowym zapłonął znicz olimpijski jako symbol 
otwarcia 4. Światowych Zimowych Igrzysk Olimpijskich 
Polonijnych Śląsk-Beskidy. Do użytku oddano pierw-
szą ogólnodostępną krytą pływalnię wybudowaną na 
osiedlu Karpackim. W Bielsku-Białej i Szczyrku roze-
grano Puchar Polski w Para-ski. Miasto odkupiło sta-
dion przy ulicy Żywieckiej od likwidatora Wytwórni Wy-
robów Różnych FSM.

Z inicjatywy Młodzieżowej Rady Miasta odbył się 
marsz pamięci o Karolu Wojtyle. Bielski MZK wzboga-
cił się o kolejnych 10 nowoczesnych autobusów So-
laris Urbino III. Przy Szkole Podstawowej nr 14 odda-
no do użytku nowe wielofunkcyjne boisko ze sztuczną 
nawierzchnią. Spektaklem Do łez w reżyserii nowego 

dyrektora Teatru Polskiego Roberta Talarczyka zosta-
ła zainaugurowana działalność małej sceny TP po re-
moncie.

1 czerwca spółka komunalna Aqua przekaza-
ła bielszczanom do użytku drugi ogólnodostępny kry-
ty basen, otwarto tam również nowoczesną siłownię. 
W Hałcnowie, Lipniku i części Straconki ruszyła bu-
dowa kanalizacji. Rada Miejska objęła ochroną Dolinę 
Gościnną, tworząc zespół przyrodniczo-krajobrazowy. 
Ustanowiła również 28 kolejnych pomników przyrody.

29 czerwca oddana została do użytku Śródmiej-
ska Obwodnica Zachodnia – największa dotąd i najbar-
dziej skomplikowana inżynieryjnie inwestycja drogowa 
w mieście. Tego samego dnia udostępniono oficjalnie 
zmodernizowaną część Szpitala Ogólnego – wyremon-
towany pawilon II oraz łącznik między pawilonem II i III.

Złote Maski otrzymali: aktorka Teatru Polskiego 
Katarzyna Skrzypek za rolę w spektaklu Czego nie wi-
dać, reżyser i dyrektor TP Tomasz Dutkiewicz, spektakl 
Zielony Wędrowiec Teatru Lalek Banialuka. Dwa spek-
takle Banialuki – Siała baba mak i Zielony Wędrowiec 
zostały finalistami 12. Ogólnopolskiego Konkursu na 
Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. 

Ponad 200 zawodników z 12 krajów uczestniczy-
ło w Międzynarodowym Mityngu Lekkoatletycznym Be-
skidianAthletics.

Po modernizacji otwarto kąpielisko Panorama. 
Powstał pierwszy z parkingów wokół bielskiego starego 
miasta – z wjazdem od ul. Orkana. Otwarto nowo zbu-
dowany drugi budynek szkoły muzycznej. Zakończyła 
się budowa odcinka drogi S1 z Bielska-Białej do Cie-
szyna. Rada Miejska zdecydowała o sprzedaży pierw-
szych lokali użytkowych ich najemcom. 

Do użytku oddano Beskidzki Inkubator Technolo-
giczny. Na placu przed siedzibą bielskiej Kurii Biskupiej 
odsłonięto pomnik Jana Pawła II. Zakończył się remont 
uzbrojenia podziemnego i płyty Rynku, wypiękniała za-
chodnia pierzeja placu. W Miejskim Zakładzie Komu-
nikacyjnym uruchomiono nową myjnię oraz zakupiono 
mikrobusy do przewozu osób niepełnosprawnych.

V KADENCJA – LATA 2006-2010
W wyborach samorządowych 12 listopada 2006 r.  

prezydentem Bielska-Białej wybrano ponownie Jacka 
Krywulta. 

Kolegium Nauczycielskie wzbogaciło się o nową 
salę sportową wybudowaną za unijne pieniądze przy 
ul. Legionów 25. W Teatrze Polskim odbyła się pra-
premiera przedstawienia Testament Teodora Sixta wg 
pierwszej w historii miasta sztuki o Bielsku-Białej au-
torstwa Artura Pałygi. Najnowocześniejsze w Polsce 
Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Reksio 
otwarto w Lipniku.

Rok 2007 
Za rewitalizację bielskiej starówki miasto otrzy-

mało tytuł Lidera Małopolski 2006. Wyremontowano 
i odświeżono miejski deptak – ulicę 11 Listopada. Do 
użytku oddano ścieżkę rowerową i spacerową przy lot-
nisku, a także kolejny przebudowany odcinek trasy na 
Cieszyn – obwodnicę Grodźca oraz trzy nowe odcinki 
drogi ekspresowej Bielsko-Biała – Zwardoń.

Miejska spółka wodociągowa Aqua została lau-
reatem 9. Konkursu Śląska Nagroda Jakości. Rozpo-
częła się sprzedaż zabytkowych kamienic na bielskiej 
starówce. Miasto wraz z Aquą przywróciło do stanu 
sprzed 100 lat studnię Lushki wraz ze skwerem przy ul. 
Jana Sobieskiego. Pięknie odnowiona została urokli-
wa willa mieszcząca Dom Dziecka w Cygańskim Lesie. 

Bielscy uczniowie napisali sprawdzian szóstokla-
sistów najlepiej w województwie śląskim. Bezrobocie 
w mieście spadło do poziomu 6,4 proc. Zespół Szkół 
Ogrodniczych im. Stanisława Szumca zdobył drugą 
nagrodę w konkursie Super Szkoła i certyfikat szkoły 
przyjaznej uczniom.

Miasto wywalczyło europejskie pieniądze na bu-
dowę wiaduktu nad torami w ulicy Wyzwolenia. Wy-
dział Edukacji UM i Zakład Obsługi Szkół i Przedszko-
li połączyły się w Miejski Zarząd Oświaty. Wyremonto-
wano kolejny pawilon Szpitala Ogólnego. Dwudniowe 
Święto Ulicy 11 Listopada zorganizowano na odnowio-
nej części ulicy 11 listopada. Na 60. urodziny Teatru La-
lek Banialuka budynek teatru przeszedł gruntowny re-
mont. Podpisano porozumienie pomiędzy Południo-
wym Koncernem Energetycznym S.A. a Urzędem Miej-
skim i spółką komunalną Therma w sprawie zaopatrze-
nia miasta w ciepło i zmodernizowania bielskiej elek-
trociepłowni.

Generalny Konserwator Zabytów przyznał spe-
cjalne wyróżnienie Teatrowi Polskiemu za moderniza-

Wyremontowana płyta i zachodnia pierzeja Rynku Kąpielisko Panorama po remoncie
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cję i rewaloryzację budynku stolarni na potrzeby 
małej sceny. Fundacja Ekologiczna Arka wraz 
z Urzędem Miejskim, Lasami Państwowymi  
i Centrum Handlowym Sarni Stok edukowa-
li ekologicznie bielszczan w akcji Drzewko za 
surowce. W rankingu inwestycji w sferze infra-
struktury technicznej Pisma Samorządu Teryto-
rialnego Wspólnota Bielsko-Biała zajęło trzecie 
miejsce, a w zestawieniu inwestycyjnych nakła-
dów własnych – bez środków zewnętrznych – 
byliśmy na drugim miejscu. 

Akademia Techniczno-Humanistyczna no-
wy rok akademicki rozpoczęła bogatsza o nowy 
budynek dydaktyczno-laboratoryjny. 10 nowych 
autobusów MZK marki Mercedes Benz Citaro K 
wyjechało na bielskie ulice.

Pod koniec roku bezrobocie w Bielsku-
-Białej spadło do poziomu 5,7 i było niższe niż 
średnie w krajach Unii Europejskiej. W 5. Jaz-
zowej Jesieni w Bielsku-Białej wystąpiło wiele 
światowych gwiazd, m.in. Trio Charlesa Lloyda. 
Po raz pierwszy Wydział Promocji Miasta UM 
wraz z Agencją Reklamową Promix zorganizo-
wali imprezę plenerową Święta na Starówce.

Rok 2008 
W uchwalonym pod koniec 2007 r. przez 

Radę Miejską budżecie na rok 2008 aż 28 proc. 
środków przeznaczono na inwestycje. Oddano 
do użytku przebudowany most nad rzeką Białą 
w ul. 11 Listopada. 

Narodowa kadra siatkarek rozegrała 12 
lutego w Bielsku-Białej mecz z gwiazdami Li-
gi Siatkówki Kobiet, z którego dochód przezna-
czony został na leczenie Agaty Mróz-Olszew-
skiej, siatkarki BKS Stal, reprezentantki Polski. 
Odszedł ks. prałat Józef Sanak, długoletni pro-
boszcz parafii Opatrzności Bożej, żołnierz Armii 
Krajowej, kapelan Solidarności. 

Oficjalnie zakończono rozpoczętą w 2006 r.  
budowę kanalizacji w Lipniku i Hałcnowie. Wy-
konano 60 km sieci kanalizacyjnej, co pozwoli-
ło na podłączenie do sieci 1.200 gospodarstw. 
Stadion przy ul. Młyńskiej – popularnie zwa-
ny Stadionem na Górce – zyskał sztuczną na-
wierzchnię trawiastą na pełnowymiarowym bo-

isku. Rada Miejska zdecydowała o przekazaniu 
w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości przy 
ul. Zdrojowej 10 Salwatoriańskiemu Stowarzy-
szeniu Hospicyjnemu, które podjęło się budowy 
stacjonarnego hospicjum. Dla dzieci z centrum 
miasta i pobliskiego osiedla otwarto nową świe-
tlicę przy ul. Piotra Skargi 4. W Beskidzkim Cen-
trum Onkologii po remoncie uruchomiono labo-
ratorium analityczne oraz zakład patomorfologii.

10 koncertów przygotowano na 10. Biel-
ską Zadymkę Jazzową 5. LOTOS Jazz Festival. 
Bielsko-Biała zajęło drugie miejsce w rankingu 
oceniającym atrakcyjność miast dla biznesu, jak 
i w zestawieniu miast najatrakcyjniejszych dla 
kapitału zagranicznego. 

5. Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne 
Śląsk-Beskidy 2008 zostały zapamiętane jako 
rekordowe pod względem liczby uczestników. 
Na początku marca rozegrano mistrzostwa Pol-
ski juniorów w curlingu. W 100-lecie urodzin 
malarza Grupy Beskid Kazimerza Kopczyńskie-
go w Galerii Bielskiej BWA otwarto dużą, retro-
spektywną wystawę artysty.

1 kwietnia wprowadzono w mieście nowe 
zasady segregacji odpadów komunalnych pole-
gające na wyodrębnianiu trzech frakcji – metal 
i plastik, szkło oraz papier. Rada Miejska pod-
wyższyła kapitał zakładowy Zakładu Gospo-
darki Odpadami  S.A, by umożliwić mu budo-
wę II sektora składowiska opadów. Miejskim ob-
chodom Międzynarodowego Dnia Teatru towa-
rzyszyło wielkie otwarcie po remoncie gmachu 
głównego Teatru Polskiego. Narodowy Bank 
Polski przygotował specjalną edycję dwuzłotów-
ki z wizerunkiem bielskiego Ratusza. Do użyt-
ku przekazano przebudowane schody łączące 
ul. 3 Maja i 11 Listopada. Wyremontowana zo-
stała siedziba Pogotowia Opiekuńczego przy 
ul. Lompy. Dla jeżdżących na rolkach i rowe-
rach otwarto skatepark na Błoniach. Pod koniec 
kwietnia zakończyła się modernizacja główne-
go ciągu komunikacyjnego miasta – ulic 3 Ma-
ja, Zamkowej, Partyzantów i Bystrzańskiej wraz  
z placem Żwirki i Wigury. 

Świętowaliśmy 10-lecie partnerstwa Biel-
ska-Białej z niemieckim miastem Wolfsburg. 

Tablice Miejskiego Systemu Informacji Turystycznej

Nowa siedziba Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Fontanna z figurką Reksia

Poświęcenie pomnika papieża Jana Pawła II Wizyta prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z małżonką



WYDANIE SPECJALNE   SIERPIEŃ 2020   ISSN 1730-3796   PISMO BEZPŁATNE  20
miasto
ms.bielsko-biala.pl

BCK kończyło sezon koncertowy 2007/2008 
występem formacji Toto Bono Lokua – Gerald 
Toto, Richard Bona i Lokua Kanza.

Rozpoczęto przebudowę części bar-
dzo zatłoczonej ulicy Wyzwolenia wraz z bu-
dową wiaduktu nad torami kolejowymi. Trwała 
przebudowa wiaduktu kolejowego na skrzyżo-
waniu ulic Trakcyjnej i Grażyńskiego. 100 no-
wych mieszkań komunalnych w budynku przy 
ul. Relaksowej w Wapienicy przekazano ocze-
kującym na przydział miejskiego lokalu miesz-
kalnego. Beskidzkie Towarzystwo Sportowe 
Rekord zyskało pełnowymiarowe boisko ze 
sztuczną trawą na stadionie Rekordu w Cy-
gańskim Lesie. W Komorowicach zakończy-
ła się modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków. W Beskidzkim Centrum Onkologii uru-
chomiono nowoczesny cyfrowy mammograf.  
W Szpitalu Ogólnym otwarta została nowa sta-
cja dializ. Na ulice miasta wyjechało kolejnych 
10 nowoczesnych autobusów MZK marki Mer-
cedes-Benz. Odbył się Światowy Zjazd Żołnie-
rzy 1. Dywizji Pancernej gen. S. Maczka.

W bielskim Ratuszu gościł 11 października 
prezydent RP Lech Kaczyński, który odznaczył 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski Zdzisława Grefflinga i Jerzego Witkowskie-
go, a Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski Fabiana Czyża, Dortothy Jurczyk i Jana 
Łuszczka – za wybitne zasługi dla niepodległo-
ści kraju i działalności na rzecz środowisk kom-
batanckich. 

Rozpoczęła się budowa 12-kilometrowej 
północno-wschodniej obwodnicy miasta. Le-
gendarny amerykański saksofonista i kompozy-
tor Ornette Coleman zainaugurował 6. Jazzową 
Jesień w Bielsku-Białej. 1 grudnia została pod-
pisana wieloletnia umowa o współpracy pomię-
dzy Bielskiem-Białą, Południowym Koncernem 
Energetycznym i Przedsiębiorstwem Komunal-
nym Therma zapewniająca bezpieczeństwo 
energetyczne miastu na 20 lat. Spółka Aqua 
S.A. uzyskała tytuł Lidera Polskiej Ekologii oraz 
Polską Nagrodę Jakości. Pod koniec roku mo-
gliśmy jeździć zupełnie nową ulicą Sarni Stok  
i zmodernizowaną ul. Karbową.

Rok 2009
V Liceum Ogólnokształcące znalazło się  

w pierwszej dziesiątce najlepszych szkół w Pol-
sce, a po raz szósty Piątka została najlepszym LO  
w województwie śląskim. Prezydent Jacek Kry-
wult po raz drugi został wybrany najskuteczniej-
szym samorządowcem województwa śląskiego 
w plebiscycie Dziennika Zachodniego.

Na ulicach miasta pojawiły się jednolite 
oznaczenia Miejskiego Systemu Informacji. Aby 
zachęcić właścicieli budynków w rejonie ści-
słego centrum miasta do odnawiania elewacji 
obiektów, miasto zaproponowało im ulgi podat-
kowe na okres do 10 lat. 

Po raz kolejny Bielsko-Biała zajęło dru-
gie miejsce w rankingu Forbesa miast atrakcyj-
nych dla inwestorów zagranicznych oraz trzecie 
miejsce w rankingu miast, w których lokowane 
są największe przedsięwzięcia inwestycyjne.  
W rankingu samorządów dziennika Rzeczpo-
spolita zajęliśmy 9. miejsce wśród miast na pra-
wach powiatu i drugie w ocenie wykorzystania 
środków unijnych.

Zakończył się remont wnętrza najstarszej 
bielskiej świątyni – kościoła św. Stanisława w 
Starym Bielsku. Otwarto duże centrum handlo-
wo-rozrywkowe Gemini Park przy ul. Leszczyń-
skiej. Uczniowie Gimnazjum nr 11 otrzymali no-
we przyszkolne boisko sportowe. 

Odnowiona ulica Barlickiego nabrała cha-
rakteru deptaka w stylu retro. Do użytku zo-
stał oddany także nowy odcinek ulicy Romual-
da Traugutta łączący ul. Budowlanych z ul. Cze-
chowicką. Miasto otrzymało z funduszy Unii Eu-
ropejskiej 29 mln zł wsparcia na przebudowę 
ulicy Bestwińskiej oraz 15 mln zł na moderniza-
cję Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicz-
nego i Praktycznego. 

Przebudowano układ komunikacyjny wo-
kół Sfery I i powstającej Sfery II, otwartej 27 
października, tworząc trzy ronda. Na ponad 90 
mln zł obliczono projekt Budowy kompleksowe-
go systemu gospodarki odpadami dla miasta 
Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego, który 
uzyskał 57 mln zł dofinansowania z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-

W Bielsku-Białej kręcono film Kret

Prof. Idzi Panic z nową monografią Bielska-Białej

Inauguracja programu Rodzina Plus w bielskim Ratuszu

Powstaje hala widowiskowo-sportowa przy ul. KarbowejWiadukt nad ul. Wyzwolenia
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darki Wodnej. Ponad 4,5 mln zł dofinansowania z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego uzyskał 
Szpital Ogólny na modernizację swojej siedziby.

Goran Bregović i Ania Dąbrowska byli gwiazda-
mi Dni Bielska-Białej, zaś na zakończenie sezonu arty-
stycznego 2008/2009 na Błoniach grał genialny skrzy-
pek Nigel Kennedy. Blisko 2.000 osób wysłuchało  
w kościele w Aleksandrowicach koncertu legendarnego 
pianisty jazzowego Chicka Corei.

Na placyku z fontanną przy ul. 11 Listopada sta-
nęła figurka Reksia, bohatera kreskówek bielskiego 
Studia Filmów Rysunkowych. 

Na osiedlu Grunwaldzkim otwarto wielofunkcyj-
ne boisko sportowe. Nowe boiska zyskały także Zespół 
Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących przy ul. 
Filarowej oraz Szkoła Podstawowa nr 29 w Komorowi-
cach. Bielscy strażacy wprowadzili się do najnowocze-
śniejszej w kraju remizy przy ul. Leszczyńskiej. Miasto 
wybudowało nową siedzibę Przedszkola nr 31 w Cy-
gańskim Lesie.

Rok 2010
Do eksploatacji w Miejskim Zakładzie Komunika-

cyjnym oddano pięć nowych autobusów niskopodłogo-
wych, trzy małe do przewozu uczniów, samochody do 
transportu osób niepełnosprawnych i wóz techniczny. 
W mieście trwały zdjęcia do filmu fabularnego o lustra-
cji – Kret w reżyserii Rafaela Lewandowskiego z udzia-
łem Borysa Szyca, Wojciecha Pszoniaka i Mariana 
Dziędziela. W Kolegium Nauczycielskim otwarto Pra-
cownię Stymulacji Rozwoju Dziecka, a w Beskidzkim 
Centrum Onkologii dwa nowe bunkry z aparaturą do le-
czenia pacjentów onkologicznych. Kolejnym kamieni-
com na bielskiej starówce przywrócono dawny blask,  
a pod Dębowcem zakończyła się budowa nowej hali 
wielofunkcyjnej – jako pierwszą imprezę w tym obiekcie 
zorganizowano targi budowlane. 

W związku z żałobą narodową ogłoszoną po ka-
tastrofie pod Smoleńskiem w holu Ratusza wystawio-
no księgę kondolencyjną. Odbyło się specjalne posie-
dzenie Rady Miejskiej, ulicami miasta przeszedł marsz 
milczenia.

Przy Zespole Szkół Ogólnokształcących na Zło-
tych Łanach oddano do użytku nowe boisko wielofunk-
cyjne. Ruszył program Rodzina+, umożliwiający rodzi-
nom wielodzietnym i zastępczym korzystanie z ulg przy 

zakupie biletów na imprezy kulturalne i sportowe. Roz-
poczęła się budowa kanalizacji w Starym Bielsku, Ko-
morowicach Krakowskich i Śląskich oraz w Lipniku, Ka-
mienicy, Olszówce i Mikuszowicach Śląskich, zapew-
niająca dostęp do sieci 98 proc. bielszczan. 

Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota dru-
gą nagrodę za sukces kadencji przyznało prezydento-
wi Bielska-Białej Jackowi Krywultowi. W rankingu inwe-
stycji samorządowych nasze miasto w kategorii kultu-
ra fizyczna i sport uplasowało się na czwartym miej-
scu, a w kategorii infrastruktura techniczna na siódmym 
miejscu. 

Po przebudowie otwarto przejście podziemne 
pod ulicą 3 Maja niedaleko dworca PKP Bielsko-Biała 
Główna. Meczem siatkarek BKS Aluprof – VK Modran-
ska Prostejov zainaugurowano 2 września działalność 
hali widowiskowo-sportowej pod Dębowcem. 

3 września odbył się pierwszy koncert w nowo 
wybudowanej sali koncertowej bielskiej szkoły muzycz-
nej. Nowe warsztaty szkolne przy ul. Filarowej zyskał 
Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych.

Największą miejską inwestycją drogową w tam-
tym czasie była przebudowa fragmentu ulicy Wyzwo-
lenia wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi, 
zakończona 17 września. Do użytku oddano jesienią 
zmodernizowaną ulicę Lipnicką oraz odnowioną siedzi-
bę Domu Kultury w Lipniku. W ramach programu Rado-
sna szkoła Ministerstwa Edukacji Narodowej place za-
baw otrzymały Szkoły Podstawowe nr 29, 31, 32. 

Ukazała się czterotomowa Monografia Bielska-
-Białej pod redakcją naukową prof. Idziego Panica.

W konkursie Złotych Masek spektakl Banialu-
ki Król umiera Ioneski uznano za spektakl roku 2009, 
Złote Maski przyznano aktorom Teatru Polskiego Annie 
Guzik za rolę Maureen w spektaklu Królowa piękności 
z Leenane oraz Rafałowi Sawickiemu za rolę Chlesta-
kowa w Rewizorze. 

VI KADENCJA – LATA 2010-2014

Rok 2011
Miasto wzbogaciło się o nową przestrzeń wysta-

wienniczą w budynku Muzeum Techniki i Włókiennic-
twa przy placu Żwirki i Wigury. 

Zespół piłkarzy TS Podbeskidzie awansował do 
półfinału Pucharu Polski. 

Dzięki unijnej pomocy w wysokości ok. 15 mln zł 
Miejski Zakład Komunikacyjny mógł zakupić 20 kolej-
nych nowych autobusów. V Liceum Ogólnokształcą-
ce zajęło 8. miejsce w ogólnopolskim rankingu lice-
ów. Nową pracownię tomografii komputerowej otwarto 
w Szpitalu Ogólnym. Wydano kolejną lokalną monetę 
– Białkę z wizerunkami Bolka i Lolka. Po raz pierwszy 
w Bielsku-Białej odbyły się eliminacje do Mistrzostw 
Europy w Futsalu. Bielsko-Biała zostało Miastem Ro-
ku Województwa Śląskiego w plebiscycie Euro-Partner 
2009/2010 Województwa Śląskiego. Szkoła Podstawo-
wa nr 9 doczekała się nowej sali gimnastycznej. W V Li-
ceum Ogólnokształcącym odbył się ogólnopolski finał 
olimpiady matematycznej.

Na placu przed Galerią Sfera II w maju stanęły fi-
gurki bohaterów kreskówek ze Studia Filmów Rysun-
kowych – Bolka i Lolka. Drużyna TS Podbeskidzie wy-
walczyła historyczny awans do ekstraklasy, zaś piłka-
rze halowi Rekordu zajęli trzecie miejsce w ekstrakla-
sie futsalu. W maju otwarto nowoczesne, bogato wypo-
sażone w różne urządzenia i atrakcje kąpielisko w Cy-
gańskim Lesie.

W czerwcu podczas licznych imprez plenerowych 
świętowaliśmy 60-lecie połączenia Bielska i Białej oraz 
90 lat Fiata w Polsce. Rada Osiedla Mikuszowice Kra-
kowskie obchodziła 700-lecie osady Mikuszowice.

Rada Miejska podjęła uchwałę o przejęciu przez 
miasto Beskidzkiego Centrum Onkologii im. Jana Paw-
ła II, prowadzonego dotąd przez powiat bielski. W efek-
cie tej decyzji BCO zostało połączone ze Szpitalem 
Ogólnym w jedną placówkę medyczną. Siedziba Do-
mu Dziecka przy ul. Lompy została gruntownie odno-
wiona. Wyniki matur uplasowały bielskich maturzystów  
w krajowej i wojewódzkiej czołówce. Wybudowana  
w bielskiej szkole muzycznej sala koncertowa zosta-
ła nagrodzona w konkursie Budowa Roku 2010. W tej 
sali gościł prezydent RP Bronisław Komorowski, bio-
rąc udział w spotkaniu pod hasłem 20-lecie samorządu  
a rozwój regionu Podbeskidzia.

Do nowej siedziby w Wapienicy wprowadził się 
Urząd Celny w Bielsku-Białej. Podwójną nagrodę  
w Konkursie Modernizacja Roku przyznano miastu za 
budowę wiaduktu w ulicy Wyzwolenia oraz za odnowie-
nie wnętrza kościoła Opatrzności Bożej w Białej.

Jesienią do użytku oddano zakończoną epokową 
inwestycję w Bielsku-Białej – północno-wschodnią ob-

Figurki Bolka i Lolka przed Sferą Prezydenci BB Jacek Krywult i RP Bronisław Komorowski
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wodnicę miasta, dzięki której w ciągu niespełna 
10 minut można objechać miasto. Kolorowe pla-
ce zabaw dla dzieci otrzymały Szkoły Podsta-
wowe nr 6, 28, 29, 30 i 31; Szkoła Podstawowa 
nr 33 wzbogaciła się o nowe boisko przyszkol-
ne. W ramach partnerstwa publiczno-prywat-
nego bielskiego Szpitala Wojewódzkiego oraz 
Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku-
-Białej powstał pierwszy – poza ośrodkami aka-
demickimi – pełny oddział kardiochirurgii wypo-
sażony w nowoczesny sprzęt i wykonujący no-
watorskie operacje serca. Na ulice miasta wy-
jechało 14 kolejnych nowoczesnych autobusów 
marki Mercedes-Benz. Do użytku oddano zmo-
dernizowaną i rozbudowaną ulicę Bestwińską 
oraz poszerzoną i przedłużoną do ul. Karbowej 
ulicę Kolistą.

Złote Maski otrzymali scenografka spekta-
klu Tristan i Izolda w Banialuce Eva Farkasova, 
aktor TP Kuba Abrahamowicz za spektakl Moje 
drzewko pomarańczowe oraz autor choreogra-
fii do spektaklu Hotel Nowy Świat TP Jakub Le-
wandowski. Laureatem rankingu Diamenty For-
besa 2011 został Szpital Chirurgii Małoinwazyj-
nej i Rekonstrukcyjnej z Bielska-Białej.

Rok 2012
Gruntowny remont przeszła siedziba Do-

mu Kultury Włókniarzy przy ul. 1 Maja. Za pro-
mowanie rozwiązań ekologicznych Bielsko-Bia-
ła zostało nagrodzone w ogólnopolskich kon-
kursach Gmina z klimatem i Gmina przyszłości 
2011, a za realizację usług społecznych w Kon-
kursie Samorządowy Lider Zarządzania. W ha-
li pod Dębowcem miasto uruchomiło lodowisko 
pod dachem.

Po raz kolejny Bielsko-Biała stało się mia-
stem-gospodarzem Światowych Zimowych 
Igrzysk Polonijnych Śląsk-Beskidy 2012. 

14. Bielska Zadymka Jazzowa poświęco-
na była 45-leciu jazzu w Bielsku-Białej.

W Wapienicy oddano do użytku zupełnie 
nową szkołę – siedzibę Gimnazjum nr 15 wraz 
z salą gimnastyczną. W zabytkowym budyn-
ku po dawnej Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. 
Partyzantów powstało 30 lokali mieszkalnych. 

Zmodernizowano siedzibę Bielskiego Cen-
trum Kształcenia Ustawicznego i Praktyczne-
go. Nowy budynek Miejskiego Żłobka powstał 
przy ul. Brodzińskiego. W budynku Beskidz-
kiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego 
przy ul. Emilii Plater stworzono oddziały opieki 
długoterminowej – 20 łóżek opieki paliatywnej  
i 52 łóżka oddziału pielęgnacyjno-opiekuńcze-
go. Oddano najnowocześniejszy w regionie Za-
kład Gospodarki Odpadami z linią do segregacji 
metalu, papieru i plastiku – z funkcją rozpozna-
wania nawet koloru butelek. Odpady w domach 
segregowane były na dwie frakcje – mokre i su-
che, osobno składowano szkło.

Diecezja bielsko-żywiecka świętowała ju-
bileusz 20-lecia istnienia. 20-lecie obchodziła 
też Augustana – wydawnictwo, drukarnia i ośro-
dek Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Przebudowano przejście dla pieszych pod 
ulicą Piastowską w okolicach dworców kolejo-
wego i autobusowego. Po raz trzeci zorgani-
zowano w Bielsku-Białej najważniejszą w Pol-
sce imprezę lekkoatletyczną – Mistrzostwa Pol-
ski Seniorów w Lekkiej Atletyce. Rada Miejska 
uchwaliła nowe Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta. 
Po modernizacji oddano do użytku hotel Dębo-
wiec prowadzony przez miejską spółkę ZIAD 
oraz kąpielisko Panorama zarządzane przez 
Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji.  
W halach dawnej fabryki Befa przy ul. Legionów 
otwarto wielopoziomowy tor kartingowy. Dla 
wsparcia organizacji pozarządowych urucho-
miono Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości 
przy pl. Opatrzności Bożej 18. Trzy tysiące osób 
wysłuchało pod Dębowcem koncertu sławnego 
amerykańskiego gitarzysty Pata Metheny’ego.

Przy Rynku odsłonięto tablicę upamięt-
niającą nadanie w 1312 r. przez księcia cie-
szyńskiego Mieszka I pierwszego przywileju 
dla bielskich mieszczan. Ukazała się książka 
Bielsko-Biała w zwierciadle czasu, Wspomnie-
nia mieszkańców z lat 1900-1945, które zebrał  
i opracował dr Jerzy Polak. 

Zmodernizowano ulicę Gościnną – od ron-
da w ulicy Kolistej do al. Armii Krajowej oraz 

prof. Andrzej Zubek – koncert 14. Bielskiej Zadymki Jazzowej

Ścieżka rowerowa wokół lotniska w Aleksandrowicach

Zimowe Igrzyska Polonijne Śląsk – Beskidy 2012

Nowoczesny Zakład Gospodarki OdpadamiFragment obwodnicy północno-wschodniej Bielska-Białej
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przebudowany z udziałem funduszy unijnych odcinek 
ulicy Żywieckiej od ul. Górskiej do Prostej. Przywróco-
no również przejezdność na przebudowanych ulicach 
Lwowskiej i Leszczyńskiej. Bielskie Centrum Kształce-
nia Ustawicznego i Praktycznego otrzymało nagrodę 
Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych za 
przystosowanie tego obiektu do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Nową Szkołę Mistrzostwa Sportowego 
Rekord stworzył na terenie Ośrodka Sportowo-Szkole-
niowego w Cygańskim Lesie. Wmurowano kamień wę-
gielny pod budowę nowego Stadionu Miejskiego przy 
ul. Żywieckiej. Place zabaw dla dzieci otrzymały Szko-
ły Podstawowe nr 1, 27 i 23. O nowe boisko sportowe 
wzbogacił się Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycz-
nych i Mechanicznych.

Pod znakiem znakomitych saksofonistów odby-
ła się 10. Jazzowa Jesień w Bielsku-Białej – na festi-
walu wystąpili Jan Garbarek, Joshua Redman, Char-
les Lloyd i Mark Turner. Bielsko-Biała zajęło II miejsce  
w kategorii lokalna gospodarka energetyczna w kon-
kursie Samorządowy Lider Zarządzania 2012. Ukazała 
się kolejna książka historyka dr. Jacka Proszyka o biel-
skiej społeczności żydowskiej – Żydowscy liberałowie, 
ortodoksi i syjoniści w Bielsku i Białej. 

Rok 2013
Bielsko-Biała zostało najładniej udekorowanym 

świątecznie miastem w Polsce, zwyciężając w konkur-
sie Świeć się z Energą. Miasto wzbogaciło się o nowy 
obiekt sportowo-rekreacyjny – ośrodek narciarski z wy-
ciągiem kanapowym na stoku Dębowca. W filmie pro-
mującym miasto wystąpiła popularna aktorka Teatru 
Polskiego Anna Guzik.

Wypiękniało kilka skwerów w mieście – m.in. przy 
skrzyżowaniu ulic ks. Stanisława Stojałowskiego i Ro-
mana Dmowskiego oraz przy ulicy Warszawskiej w re-
jonie dworca PKP. W Szpitalu Wojewódzkim otwarto 
nową pracownię angiografii oraz oddział chorób we-
wnętrznych i hematologii. Szkoła Podstawowa nr 26  
w Straconce wzbogaciła się o nowe boisko ze sztucz-
ną nawierzchnią.

Z inicjatyw Rady Miejskiej rozpoczął się cykl spo-
tkań na temat budżetu obywatelskiego. Po remoncie 
oddano do użytku Park Słowackiego. W Szpitalu Pe-
diatrycznym uruchomiono nowoczesny oddział aneste-
zjologii i intensywnej terapii dzieci. Ordynariusz bielsko-

-żywiecki poświęcił nowo wybudowaną kaplicę na Dę-
bowcu.

Po raz kolejny magazyn Forbes umieścił miasto 
Bielsko-Białą na trzecim miejscu ośrodków najatrakcyj-
niejszych dla biznesu. Urząd Miejski zajął drugie miej-
sce w kategorii miasta na prawach powiatu w konkursie 
Samorządowy Lider Zarządzania – Usługi Techniczne. 
Bielscy uczniowie najlepiej w województwie śląskim na-
pisali egzamin szóstoklasisty i gimnazjalny.

Wypiękniały kolejne kamienice na bielskiej sta-
rówce – m.in. ta z kultowym barem Pierożek oraz ba-
rokowy dom Kałuży na rogu ul. Władysława Orkana  
i pl. Bolesława Chrobrego. Dom Kultury im. Wiktorii Ku-
bisz przeniósł się do nowej siedziby przy ul. Słowackie-
go 17. Na długo przed terminem oddano do użytku no-
wy most drogowy w ciągu ulic PCK i 1 Maja oraz prze-
budowane skrzyżowana ul. Stefanii Sempołowskiej  
i PCK oraz Władysława Broniewskiego i PCK. Gimna-
zjum nr 16 otrzymało nowe boisko przyszkolne, a Szko-
ła Podstawowa Specjalna nr 17 oraz SP 27 i 36 – plac 
zabaw dla dzieci. Kibice piłkarscy mogli już oglądać 
mecze na budowanym Stadionie Miejskim z oddanej 
do użytku północnej trybuny. W dużej mierze za pienią-
dze Unii Europejskiej w Bielsku-Białej powstała nowo-
czesna sieć szerokopasmowa. Podczas 18. Festiwalu 
Kompozytorów Polskich świętowano 100. urodziny Wi-
tolda Lutosławskiego i 80. Krzysztofa Pendereckiego. 
Na 11. Jazzowej Jesieni wystąpił legendarny gitarzysta 
brytyjski John McLaughlin.

W przygotowanym przez miesięcznik Forum Sa-
morządowe ogólnopolskim rankingu wydatków z fundu-
szy europejskich w latach 2007-2012 Bielsko-Biała za-
jęło trzecie miejsce w kraju i pierwsze w województwie. 
Program Bielsko-Biała chroni klimat okazał się najlep-
szym realizowanym przez jednostki samorządu lokal-
nego w Europie.

26 listopada oddano do użytku nową elektrocie-
płownię w Bielsku-Białej, zapewniającą ciepło w mie-
ście na wiele lat. Na mikołajki w Parku Słowackiego 
otwarto halę namiotową, która w sezonie zimowym 
mieści kryte lodowisko. 

Rok 2014
Nowym ordynariuszem bielsko-żywieckim został 

dotychczasowy rektor Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Krakowie ks. prałat Roman Pindel.

Do użytku oddano wyremontowany most na rze-
ce Białej, łączący ulice 1 Maja i Sempołowskiej. Wybu-
dowano trzy parkingi dla przyszłych użytkowników Bul-
warów Straceńskich. Sukcesywnie oddawano do użyt-
ku kolejne odcinki modernizowanej ul. Jana Sobieskie-
go – jednej z najdłuższych ulic w mieście. Odnowiono 
dwie ulice w zabytkowej części miasta – Ludwika Wa-
ryńskiego i Władysława Orkana.

Bielsko-Biała po raz kolejny zostało zwycięzcą 
świątecznego plebiscytu na najładniej udekorowane 
świątecznie miasto – Świeć się z Energą, otrzymując 
sprzęt AGD wartości 10 tys. zł dla potrzebujących. 

7 kwietnia w sali sesyjnej Ratusza na wyjazdo-
wym spotkaniu obradował Sejmik Województwa Ślą-
skiego. 

Odbywający się pod koniec kwietnia 15. Mię-
dzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej na Podbeski-
dziu Sacrum in musica dedykowany był papieżowi Ja-
nowi Pawłowi II kanonizowanemu 27 kwietnia w Rzy-
mie. Rada Miejska zdecydowała o nazwaniu północno-
-wschodniej obwodnicy aleją św. Jana Pawła II.

Prokuratura Okręgowa wprowadziła się do nowej 
siedziby przy ul. Legionów. W Beskidzkim Inkubatorze 
Technologicznym otwarto pierwsze w południowej Pol-
sce laboratorium FabLab wyposażone w drukarki do 
druku przestrzennego 3D.

Podczas 36. Bielskiego Rodzinnego Rajdu Rowe-
rowego goszczący w Bielsku-Białej prezydent RP Bro-
nisław Komorowski podpisał ustawę ułatwiającą budo-
wę dróg rowerowych oraz wyznaczanie szlaków tury-
stycznych wzdłuż rzek oraz na wałach przeciwpowo-
dziowych. Szkoła Podstawowa nr 24 zyskała wielofunk-
cyjne boisko przyszkolne. Na ścianie kamienicy przy ul. 
Stojałowskiego 19 odsłonięto mural Małgorzaty Roze-
nau i Dariusza Paczkowskiego poświęcony Irenie Sen-
dlerowej. Mural pod nazwą m-city 744 na budynku Sta-
rej Fabryki – oddziału Muzeum Historycznego w Biel-
sku-Białej namalował Mariusz Waras. Siedziba mu-
zeum w zamku Sułkowskich zyskała szklany dach nad 
dziedzińcem.

W dorocznym rankingu Forbesa Bielsko-Biała 
ponownie zajęło trzecią lokatę wśród miast najatrak-
cyjniejszych dla biznesu. Podczas 10. Festiwalu Miast 
Partnerskich Poznajmy się nasze miasto otrzymało od 
Rady Europy Honorową Flagę Europy. Kancelaria Pre-
zydenta RP uznała Magazyn Samorządowy W BIEL-

Ośrodek Rekreacyjno-Narciarski Dębowiec Nowy most drogowy w ciągu ulic PCK i 1 Maja
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SKU-BIAŁEJ za liczący się tytuł prasy regional-
nej w kraju.

Zakład Gospodarki Miejskiej wyremonto-
wał miejskie kamienice przy ul. Schodowej 5, 
Grażyńskiego 67, Cieszyńskiej 39 i 11 Listo-
pada 46 i 48. Blask odzyskał kościół Narodze-
nia Najświętszej Maryi Panny i św. Wincentego 
w Lipniku. Termomodernizacji poddany został 
największy obiekt oświatowy w mieście – Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajo-
wej. Podobną inwestycję zrealizowano w Szko-
le Podstawowej nr 27. Nowe boiska sportowe  
i place zabaw otrzymały Szkoła Podstawowa nr 
25 w Mikuszowicach Śl. i SP nr 13 w Lipniku.

Na ulicach pojawiły się rowery BBbike – 
Systemu Bezobsługowych Wypożyczalni Ro-
werów w Bielsku-Białej. W konkursie Moder-
nizacja Roku nagrodzono Miejski Zarząd Dróg 
za modernizację połączenia ulicy Partyzantów 
z ulicą Żywiecką oraz rozbudowę skrzyżowania 
ul. S. Sempołowskiej z ul. PCK wraz z budową 
mostu na rzece Białej oraz połączeniem z ul.  
W. Broniewskiego. Instytut Badawczy Dróg  
i Mostów nagrodził także spółkę Aqua za mo-
dernizację zapory wodnej w Wapienicy. Aqua 
zakończyła kilkuletnią inwestycję budowy kana-
lizacji w peryferyjnych dzielnicach miasta. 

Z okazji 90. urodzin najsłynniejszej śpie-
wającej bielszczanki – Marii Koterbskiej w Te-
atrze Polskim odbył się koncert jubileuszowy. 
W Dolinie Wapienicy otwarto parking leśny oraz 
12,5-kilometrową ścieżkę biegową. Po remon-
cie udostępniono kierowcom odcinek ulicy Eu-
geniusza Kwiatkowskiego od ronda im. Ofiar 
Katynia do ronda im. Narodowych Sił Zbroj-
nych. PSS Społem zmodernizowało targowisko 
miejskie przy ul. Lompy. 

Na ulicach miasta pojawiały się kolejne 
murale – Izabeli Ołdak na murze oporowym 
przy ul. Partyzantów, grupy Projekt Etnograff na 
ścianie kamienicy przy ul. 11 Listopada 74 i Ar-
tura Bosowskiego Turbosa na kamienicy przy 
ul. S. Sempołowskiej. Przedstawienie Sen no-
cy letniej Teatru Lalek Banialuka zdobyło Złotą 
Maskę jako najlepsze przedstawienie dla dzieci  
w województwie śląskim.

16 listopada odbyły się wybory do Rady 
Miejskiej Bielska-Białej i na prezydenta miasta. 
30 listopada odbyła się druga tura wyborów,  
w wyniku której prezydentem Bielska-Białej po 
raz kolejny został Jacek Krywult. 

KADENCJA 2014-2018
W Wapienicy wmurowano kamień węgiel-

ny pod budowę jednej z najnowocześniejszych 
na świecie fabryk koncernu GE Industrial Solu-
tions. O nowe boisko sportowe wzbogaciła się 
Szkoła Podstawowa nr 28 w Hałcnowie. Salwa-
toriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne dokoń-
czyło budowę stacjonarnego hospicjum, przy 
wydatnej pomocy funduszy z Budżetu Obywa-
telskiego Bielska-Białej.

Rok 2015
Obchody 18. Ogólnopolskiego Dnia Juda-

izmu po raz pierwszy odbyły się w diecezji biel-
sko-żywieckiej. W Ratuszu przygotowano sesję 
naukową, w Urzędzie Miejskim gościła amba-
sador Izraela w Polsce Anna Azari.

Jako miasto atrakcyjne dla inwestorów 
Bielsko-Biała pojawiło się w prestiżowym ran-
kingu Polish Cities of the Future 2015/2016. 
Miasto stało się liderem subregionu południo-
wego województwa śląskiego w ramach Regio-
nalnych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-
2020.

Na Stadionie Miejskim gotowa do przy-
jęcia kibiców była wschodnia trybuna. Ukaza-
ła się książka na temat historii jednej z dzielnic 
miasta – Hałcnów od A do Z Wojciecha Komini-
ka. W Wapienicy powstały nowe mieszkania ko-
munalne – 9 w dawnym budynku szkolnym przy 
ul. Jaskrowej oraz 47 w nowym budynku w są-
siedztwie.

Bielsko-Biała zajęło 1. miejsce w konkur-
sie Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2014 
oraz 3. miejsce w konkursie Gmina przyjazna 
rodzinie. W mieście powstała Placówka Straży 
Granicznej. Statuetką Lider zarządzania nieru-
chomościami Krajowa Izba Gospodarki Nieru-
chomościami w Katowicach nagrodziła bielski 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. 

Rowery miejskie

Jubileusz Marii Koterbskiej w Teatrze Polskim

Nowym biskupem bielsko-żywieckim został Roman Pindel

Ul. Komorowicka – Daszyńskiego Most przy ul. Zapory
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Wyładniały elewacje kamienic zarządzanych 
przez ZGM, m.in. przy ul. Michała Grażyńskiego 67, bu-
dynków przy ul. Towarowej 12-22, W. Broniewskiego 38 
czy pl. Żwirki i Wigury 11. W Zakładzie Gospodarki Od-
padami powstały kolejne urządzenia służące hermety-
zacji procesów kompostowania – dodatkowe bioreakto-
ry oraz szczelna hala przyjęcia odpadów biodegrado-
walnych. Przy ulicy Mikołaja Kopernika stanął pierwszy 
nowoczesny szalet.

10 maja bielszczanie w wyborach powszechnych 
– przy okazji wyborów Prezydenta RP – wybierali rady 
osiedli. Wybrano 20 15-osobowych rad osiedlowych na 
kadencję 2015-2019, frekwencja wyniosła 20,36 proc. 
Decyzją Rady Miejskiej wprowadzono ujednoliconą 
strefę płatnego parkowania w centrum miasta. 

W czerwcu obchodom Dni Bielska-Białej towarzy-
szył jubileusz 25-lecia odrodzonego samorządu. Słynni 
muzycy amerykańscy – pianista Chick Corea i wokali-
sta Bobby McFerrin – wystąpili w koncercie w kościele  
w Aleksandrowicach.

Najnowocześniejszy w Polsce bunkier do radio-
terapii z wysokiej klasy wyposażeniem otwarto w Be-
skidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim. IV Li-
ceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodo-
wej otrzymało nowe boisko przyszkolne. Wokół lotni-
ska w Aleksandrowicach zbudowano tor dla rolkarzy. 
W mieście powstawały liczne siłownie pod chmurką – 
m.in. na os. Beskidzkim, na os. Karpackim, w centrum 
miasta i w parku przy ul. Spółdzielców/Skarżyńskiego. 
Na Błoniach powstał plac do street workoutu i parkouru. 
Obok górnej stacji Kolei Linowej Szyndzielnia pojawia-
ła się wieża widokowa ZIAD Tower, z której przy dobrej 
widoczności można zobaczyć Tatry.

Kierowcy zaczęli korzystać z wyremontowanych 
ulic – Sikornik, Orchidei, Najświętszej Marii Panny Kró- 
lowej Polski, Piekarskiej i Pikowej, nowego mostu 
na rzece Wapienicy i parkingu w Lipniku. Dobrze do-
świetlone przejście dla pieszych zostało zbudowa-
ne na ulicy Warszawskiej na wysokości skrzyżowania 
z ul. Królewską. Na przedłużeniu północno-wschod-
niej obwodnicy miasta oddano do użytku odcinek dro-
gi S-69 z Bielska-Białej do Żywca – od węzła Buczko-
wice do Żywca. Do nowoczesnej siedziby wybudowa-
nej na działce przekazanej przez miasto przy ul. Józe-
fa Piłsudskiego wprowadziło się Archiwum Państwowe  
w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej.

Za kompleksowe działania na rzecz poprawy 
efektywności energetycznej Bielsko-Biała zostało na-
grodzone w 3. Konkursie Eco-Miasto.

Oddany do użytku jesienią kompleks górskich 
ścieżek rowerowych Enduro Trails szybko stał się bar-
dzo popularny wśród rowerzystów górskich z całego 
kraju. Zespół Szkół Ogrodniczych wzbogacił się o no-
we boisko wielofunkcyjne oraz pracownię weterynarii, 
boisko otrzymała też Szkoła Podstawowa nr 20.

31 października z okazji Święta Reformacji w Biel-
sku-Białej gościł prezydent RP Andrzej Duda. 150-le-
cie istnienia świętowała bielska Gmina Żydowska. 

Rok 2016
Można było wygodnie korzystać z kolejnych zmo-

dernizowanych dróg – ulic Władysława Skorskiego, Ką-
cik oraz Kowalskiej, na której skrzyżowaniu z ul. Kazi-
mierza Sosnkowskiego wybudowano nowe rondo. 

W konkursie Inwestycja roku 2015 Krajowa Izba 
Gospodarki Nieruchomościami nagrodziła realiza-
cje Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Bielsko-
-Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. 

Spółka komunalna Aqua otrzymała Ekolaur Polskiej 
Izby Ekologii w kategorii gospodarka wodno-ściekowa. 
Z okazji 25-lecia Związku Miast Polskich nagrodzo-
no 25 najaktywniejszych samorządów, Bielsko-Biała 
otrzymało Srebrny Laur ZMP. 

Nowym biskupem diecezji cieszyńskiej Kościo-
ła Ewangelicko-Augusburskiego został Adrian Korcza-
go. Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Marii Pan-
ny w Hałcnowie zostało podniesione do godności bazy-
liki mniejszej, uroczystościom z tej okazji przewodniczył 
w Hałcnowie nuncjusz papieski w Polsce abp Celestino 
Migliore. Diecezja bielsko-cieszyńska gościła uczestni-
ków Światowych Dni Młodzieży.

Przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 17 zbu-
dowano nowy plac zabaw. Szkoła Podstawowa nr 37, 
Gimnazjum nr 1 w Leszczynach oraz SP 31 w Starym 
Bielsku otrzymały nowe boiska sportowe. Zmodernizo-
wane zostało wielofunkcyjne boisko przy ul. ks. Stani-
sława Brzóski/Pomorskiej w Lipniku. Rozpoczęła się 
wymiana wiat przystankowych w mieście, w pierw-
szej kolejności wzdłuż głównego ciągu komunikacyjne-
go wiodącego przez centrum miasta. Parking przy uli-
cy Romana Dmowskiego zyskał elektroniczny system 
opłat. ZGM pięknie wyremontował kamienicę na skrzy-
żowaniu ul. 11 Listopada i Konfederatów Barskich. 

Aby przyspieszyć proces renowacji zabytkowych 
kamienic na bielskiej starówce, Rada Miejska zdecy-
dowała o przyznaniu dotacji na remonty konserwa-
torskie właścicielom prywatnych budynków wpisa-
nych do rejestru zabytków. Biuro Rewitalizacji Obsza-
rów Miejskich odnowiło kolejne staromiejskie kamie-
nice. Modernizowano ulice w okolicy starówki – An-
drzeja Frycza-Modrzewskiego i Nad Niprem oraz frag-
ment ul. Akademii Umiejętności. Przebudowano ulice 
S. Sempołowskiej, Bratków, Jeździecką oraz rozbudo-
wano skrzyżowanie ulic Lipnickiej i Skowronków wraz  
z modernizacją mostu na potoku Niwka.

W Leszczynach, na skrzyżowaniu ulic Leszczyń-
skiej i Straconki, powstał drugi w Bielsku-Białej Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Urząd 
Miejski uruchomił program bezpłatnego użyczania 
mieszkańcom kompostowników

Pracownia endoskopowa w Beskidzkim Centrum 
Onkologii – Szpitalu Miejskim przy ul. Stanisława Wy-
spiańskiego przeszła generalny remont i została wypo-
sażona w nowoczesny sprzęt diagnostyczny. 

Jedna z imprez w ramach Ogólnopolskiego Dnia Judaizmu

ZIAD Tower na Szyndzielni

Bunkier radiologiczny przy Szpitalu Onkologicznym
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Tłumy widzów na placu Bolesława Chro-
brego obejrzały bardzo efektowny, wykorzystu-
jący kilkumetrowe świecące lalki spektakl ber-
lińskiego teatru Dundu w ramach 22. Między-
narodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej. Pod-
czas 13. Międzynarodowego Pikniku Lotnicze-
go największą atrakcją były prezentacje możli-
wości samolotu MiG-29 oraz akrobacje grupy 
wojskowych Orlików. Aeroklub Bielsko-Bialski 
otrzymał nową wyciągarkę do szybowców za-
kupioną przez miasto w ramach Budżetu Oby-
watelskiego.

W Rankingu Miast Zrównoważonego Roz-
woju Europolis 2016 Bielsko-Biała zajęło trzecie 
miejsce – po Warszawie i Sopocie. Na koniec 
czerwca zanotowano w Bielsku-Białej rekordo-
wo niskie bezrobocie – 3,7 proc. 

Miejski Zarząd Dróg wybudował ścieżkę 
rowerowo-spacerową wokół lotniska w Aleksan-
drowicach. Nowe tereny reakreacyjno-sportowe 
powstały na bulwarach nad potokiem Stracon-
ka w Leszczynach. Obok wielofunkcyjnego bo-
iska Orlik przy ul. Piastowskiej zbudowano kom-
pleks lekkoatletyczny. Miastu przybył kolejny 
parking zbudowany obok placu targowego przy 
ul. W. Broniewskiego. Budowane przez Salwa-
toriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne ze skła-
dek społecznych, przy sporym udziale miasta, 
Stacjonarne Hospicjum im. Jana Pawła II otwar-
to przy ul. Zdrojowej. 

8 i 9 października odbyła się dwudniowa 
impreza inaugurująca działalność nowego Sta-
dionu Miejskiego; w meczu otwarcia TS Podbe-
skidzie – Stal Mielec goście wygrali 0:1. Zakoń-
czyła się realizowana od 8 lat modernizacja uli-
cy Jana Sobieskiego. 

Pierwsze w Bielsku-Białej przyszkolne 
Miasteczko Ruchu Drogowego zostało otwar-
te przy Szkole Podstawowej nr 28 w Hałcnowie. 
Na ulice miasta wyjechało kolejnych 50 nowych 
autobusów MZK. 

Krajowa Izba Gospodarcza nagrodziła 
Urząd Miejski w Bielsku-Białej Polską Nagro-
dą Jakości. Nakładem Wydziału Kultury i Sztu-
ki UM ukazała się książka dr Ewy Dąbrowskiej  
o cechach rzemieślniczych w Bielsku-Białej.

Rok 2017
Budżet miasta roku 2017 po raz pierw-

szy przekroczył 1 mld zł, co trzecia jego złotów-
ka była przeznaczona na inwestycje. Najwięk-
szą inwestycją drogową, której realizacja rozpo-
częła się wtedy, była przebudowa ulicy Między-
rzeckiej.

Teatr Polski wzbogacił się o nową telesko-
pową widownię na małej scenie. W uroczystych 
obchodach Międzynarodowego Dnia Teatru na 
bielskiej scenie dramatycznej wziął udział zna-
komity kompozytor prof. Krzysztof Penderecki.

W o wiele lepszych warunkach można by-
ło pozostawić samochody na przebudowanym 
parkingu przy dworcu PKP Bielsko-Biała Głów-
na. Na placu Wojska Polskiego stanęły nowe 
parkomaty. Urząd Miejski, Przedsiębiorstwo 
Komunalne Therma oraz Tauron Ciepło sp.  
z o.o. podpisały list intencyjny w sprawie współ-
pracy dla poprawy powietrza w mieście poprzez 
podłączenie do sieci ciepłowniczej kamienic na 
bielskiej starówce. Rozbudowa ulic Krakowskiej 
i Żywieckiej zyskała dofinansowanie z funduszy 
unijnych. Rada Miejska zdecydowała o przeka-
zaniu kolejnych dotacji na remont zabytkowych 
kamienic w centrum miasta.

Rozpoczęła funkcjonowanie zmodernizo-
wana Kolej Linowa na Szyndzielnię z wygod-
niejszymi wagonikami. Przebudowa i rozbudo-
wa bulwarów nad potokiem Straconka została 
wyróżniona w plebiscycie portalu CzasDzieci.pl 
na najlepszą inwestycję dla dzieci w wojewódz-
twie śląskim. Rekord Bielsko-Biała wywalczył 
mistrzostwo Polski w futsalu. 

Do nowej siedziby – w sąsiedztwie Zakła-
du Gospodarki Odpadami w Lipniku – wprowa-
dził się Suez, spółka zajmująca się odbiorem  
i wywozem odpadów komunalnych. Miasto zy-
skało nowego partnera zagranicznego – wę-
gierskie miasto Nyíregyháza. W miejskich au-
tobusach i na przystankach rozpoczęła się in-
stalacja Inteligentnego Systemu Transportowe-
go (ITS), na przystankach ustawiano też bileto-
maty. Do użytku oddano zmodernizowane ulice 
Zapora i Tartaczną w Wapienicy, przebudowa-
ny plac Józefa Niemczyka oraz nowy parking 

Nowy biskup diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsbur-
skiego Adrian Korczago, obok prezydent Jacek Krywult i biskup se-
nior Paweł Anweiler

Wyciągarka do szybowców zakupiona z BO

Nowy przystanek z elektroniczną tablicą informacyjną

Zmodernizowane Bulwary Straceńskie Nowy PSZOK przy ul. Leszczyńskiej
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przy ul. Karola Krausa w Komorowicach. No-
we wielofunkcyjne boiska przyszkolne otwar-
to w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Ko-
pernika, w Zespole Szkół Ekonomicznych oraz  
w Szkole Podstawowej nr 29 w Komorowicach 
i w SP 27 w Hałcnowie. Na kamienicy Pod Ża-
bami przy ul. Targowej 2 położono nowy dach. 
Dawny blask odzyskały kamienice przy ul. 11 Li-
stopada 61 i 65. Przebudowany został kolejny 
odcinek ul. S. Stojałowskiego, prace realizowa-
no na wielu ulicach. W Komorowicach wybudo-
wano nową kładkę dla pieszych nad Białą.

Ewangelickie Dni Kościoła stały się głów-
ną częścią obchodów jubileuszu 500 lat Refor-
macji w Polsce. Po latach przerwy ulicami Biel-
ska-Białej przejechali kolarze Tour de Pologne. 
Na ścianie secesyjnej kamienicy przy ulicy Mic-
kiewicza 3 Mateusz Gapski Bezt namalował 
mural. Ścieżka rowerowa wokół lotniska w Alek-
sandrowicach otrzymała nagrodę w konkursie 
Modernizacja Roku. W konkursie Marka-Ślą-
skie wyróżniono bielski Teatr Polski oraz Insty-
tut Inżynierii Materiałów Polimerowych Akade-
mii Techniczno-Humanistycznej. Za promocję 
Bielska-Białej i Beskidów w Ustce Urząd Miejski 
został nagrodzony Kompasem 2017 – nagrodą 
Oddziału Śląskiego Polskiej Izby Turystyki. Pod-
czas konferencji Polskiego Związku Piłki Nożnej 
Bezpieczny stadion TS Podbeskidzie otrzyma-
ło nagrodę za pracę na rzecz poprawy bezpie-
czeństwa na obiektach piłkarskich.

Zmodernizowano Integracyjną Filię Książ-
nicy Beskidzkiej się przy ul. Tadeusza Rychliń-
skiego. Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miej-
skiego wydał książkę zawierającą wspomnie-
nia bielszczan od 1945 r. do czasów obecnych – 
Bielsko-Biała wczoraj. W Beskidzkim Centrum 
Onkologii – Szpitalu Miejskim oddano do użyt-
ku cyfrowy mammograf najnowszej generacji. 

W Rankingu Samorządów Rzeczpospo-
litej Bielsko-Biała zajęło drugie miejsce wśród 
miast na prawach powiatu.

Rok 2018
Pięciometrowego Reksia – ruszającą się, 

szczekającą i wygrywającą świąteczne me-

lodie ozdobę – ustawiono na placyku przy ul.  
11 Listopada. W kolejnych latach pojawiały się 
następne świąteczne figury rodem z kreskówek 
bielskiego Studia Filmów Rysunkowych – Bo-
lek i Lolek. 

Nowe boisko sportowe zyskał Zespół 
Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żerom-
skiego. Miasto rozpoczęło program doświetlania 
przejść dla pieszych, specjalne oprawy świetlne 
zamontowano na przejściach przy ul. Warszaw-
skiej, S. Stojałowskiego i Żywieckiej. Zakład Go-
spodarki Mieszkaniowej sukcesywnie remonto-
wał pustostany, zamieniając je w lokale miesz-
kalne. Dla najmniejszych pacjentów Szpital Wo-
jewódzki zakupił nowy sprzęt dla Oddziału Pa-
tologii Noworodka. W Miejskim Schronisku dla 
Bezdomnych Zwierząt Reksio wyremontowano 
pomieszczenia w pawilonach oraz kwarantan-
nę, wymieniono kojce, psy zyskały nowe ocie-
plane budy i trzykrotnie większy wybieg wraz  
z torem agility.

Klub Tenisowy Advantage zmodernizował 
swoją siedzibę w parku Rosta w Komorowicach. 
110-lecie istnienia świętowało Bielsko-Bialskie 
Towarzystwo Sportowe.

1 lutego Urząd Miejski uruchomił telein-
formatyczny system dla mieszkańców pozwa-
lający na zgłaszanie uwag, problemów i uste-
rek w przestrzeni miejskiej – Zgłoszenia BB. 
Teleopiekę – rodzaj monitoringu dla osób star-
szych i niepełnosprawnych – wprowadził Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej. Bezrobocie 
w mieście spadło do poziomu 2,3 proc. Rada 
Miejska zdecydowała, że w przedszkolach pro-
wadzonych przez miasto opłata za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego nie będzie obo-
wiązywać dzieci, których przynajmniej jeden  
z rodziców lub opiekunów prawnych złoży ze-
znanie podatkowe PIT w Bielsku-Białej i poda 
bielski adres zamieszkania. Zaplanowano wy-
mianę kolejnych 250 kotłowni na nowoczesne  
i ekologiczne źródła ciepła. 

Bielsko-Biała zajęło pierwsze miejsce  
w kategorii środowisko w Rankingu Polskich 
Miast Zrównoważonych Arcadis, w klasyfikacji 
generalnej tego zestawienia zajęło szóstą pozy-

Wyremontowana ul. ks. Stanisława Stojałowskiego Po długiej przerwie przez miasto znów przejechał Tour de Pologne

Parkomaty zastąpiły parkingowych

Jubileusz prof. Krzysztofa Penedereckiego

Świecący Reksio na placyku nad Białą
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cję, najwyższą wśród miast województwa ślą-
skiego.

Założycielka Hospicjum św. Kamila dr An-
na Byrczek otrzymała medal Pro Ecclesia et 
Pontifice przyznany przez papieża Franciszka. 

Cztery nowe pojazdy do przewozu osób 
niepełnosprawnych miasto zakupiło dla domów 
pomocy społecznej. 20-lecie Bielskiej Zadym-
ki Jazzowej uczczono specjalnym koncertem 
bielskiego środowiska jazzowego. 22 marca na 
Stadionie Miejskim zmierzyły się reprezentacje 
Polski i Anglii do lat 21, mecz zakończony zwy-
cięstwem gości obejrzało blisko 14 tys. osób. 
Futsalowcy Rekordu zdobyli Puchar Polski.

Kolejne dotacje na odnowę zabytków trafi-
ły do gestorów cmentarza żydowskiego, kościo-
ła św. Stanisława, katedry św. Mikołaja oraz ka-
mienic przy ul. J. Słowackiego 4, ul. J. Sobie-
skiego 22 i ul. Targowej 2. Remontowano też 
mur oporowy pod zamkiem Sułkowskich. 

Otwarto kolejną, najdłuższą z dotychczas 
zbudowanych trasę rowerową w kompleksie En-
duro Trails o nazwie Rock’N’Rolla, która prowa-
dzi z Szyndzielni na Kozią Górę. Bielskie gór-
skie ścieżki rowerowe oraz Centrum Handlowe 
Gemini Park zostały nagrodzone za tworzenie 
pozytywnego obrazu województwa śląskiego  
w Konkursie Marka Śląskie. 

W rankingu jakości życia w polskich mia-
stach opublikowanym przez tygodnik Polityka 
Bielsko-Biała zajęło 14. miejsce wśród miast na 
prawach powiatu oraz pierwsze w wojewódz-
twie śląskim. Zajęliśmy także trzecie miejsce  
w Polsce w grupie miast na prawach powiatu  
w rankingu Sukces kadencji 2014-2018 Pisma 
Samorządu Terytorialnego Wspólnota oraz 
otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie Eco-
-Miasto 2018.

Komenda Miejska Policji wprowadziła się 
do nowoczesnej siedziby wybudowanej przy ul. 
Wapiennej 45. Szkoły Podstawowe nr 1, 27 i 32 
oraz Zespół Szkół Specjalnych w Wapienicy zy-
skały nowe boiska sportowe. Na Rynku wypięk-
niała kamienicą pod numerem 16, remontowa-
na była kamienica przy ul. Wzgórze 14. Trwały 
prace na kolejnym fragmencie ul. S. Stojałow-

skiego oraz na ul. A. Mickiewicza, Czołgistów, 
Dębowiec i Górskiej, budowano zupełnie nową 
drogę – Nowohałcnowską. Zakończona wcze-
śniej przebudowa ulicy S. Stojałowskiego wraz 
z budową dwóch mostów nad rzeką Białą i po-
tokiem Niwka otrzymała nagrodę w konkursie 
Modernizacja Roku.

Na obchody 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości przygotowano bo-
gaty program uroczystości rocznicowych, biel-
ski Ratusz przybrał biało-czerwone barwy, były 
koncerty, wystawy i spotkania okolicznościowe. 

Od 15 maja można było kupić bilet MZK  
i opłacić miejsce parkowania za pomocą apli-
kacji na urządzenia mobilne SkyCash. Podczas 
Dni Bielska-Białej rozstrzygnięto pierwszy kon-
kurs Rozlicz PIT w Bielsku-Białej, do wygrania 
był samochód Fiat 500. Na ścianie Bielskiej Fa-
bryki Szczotek i Pędzli Befaszczot przy ul. Pa-
derewskiego 23 Dawid Celek namalował kolej-
ny miejski mural – Zielone płuca miasta. 4. Biel-
ski Festiwal Sztuk Wizualnych był znakomitą 
prezentacją bielskiego środowiska plastyczne-
go. Galeria Bielska BWA zorganizowała kolejne 
oprowadzenia po ich wystawach dla osób niewi-
dzących i niedowidzących. Również Teatr Pol-
ski kontynuował swój program specjalnych pre-
zentacji spektakli dla osób z dysfunkcjami wzro-
ku i słuchu Teatr bez barier.

W połowie roku zaczęły obowiązywać jed-
nolite przepisy dotyczące segregacji odpadów, 
w związku z tym Suez zakupił nową flotę samo-
chodów do odbioru odpadów.

Bielsko-Biała stało się metą piątego eta-
pu jubileuszowego 75. Tour de Pologne, któ-
ry wygrał Michał Kwiatkowski. Złoty medal mi-
strzostw Europy w Berlinie zdobył nasz kulomiot 
Michał Haratyk. Zapadła decyzja światowej fe-
deracji piłkarskiej FIFA, że Bielsko-Biała będzie 
jednym z miast gospodarzy Mistrzostw Świata 
FIFA U-20 Polska 2019.

W Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpi-
talu Miejskim uruchomiono najnowszej genera-
cji akcelerator do napromieniowywania zmian 
nowotworowych. Dla zwiększenia płynności 
ruchu na 18 kluczowych sygnalizacjach świetl-

Ścieżki rowerowe kompleksu  Enduro Trails

Balon do pozyskiwania gazów w oczyszczalni ścieków Aquy

Rondo przy pl. Opatrzności Bożej Mistrzostwa Świata U-20 na Stadionie Miejskim

Prezydenci Jarosław Klimaszewski i Jacek Krywult
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nych Inteligentny System Transportowy wpro-
wadził priorytety dla pojazdów komunikacji miej-
skiej. Tablice z dynamiczną informacją autobu-
sową zamontowano na 22 przystankach MZK. 
Urząd Miejski uruchomił system Płatności on-
line umożliwiający dokonywanie opłat admini-
stracyjnych przez Internet. 

31 października, pół roku przed terminem, 
oddano do użytku zmodernizowaną ulicę Dębo-
wiec, popularny trakt rekreacyjny wiodący z Ka-
mienicy i Aleksandrowic nad zaporę w Wapieni-
cy i do Jaworza.

Wybitny trębacz Tomasz Stańko zmarł  
w lipcu. Rada Miejska nadała T. Stańce tytuł ho-
norowego obywatela Bielska-Białej, a festiwal 
Jazzowa Jesień w Bielsku-Białej nosi obecnie 
jego imię.

VII KADENCJA – LATA 2018-2023
Nastąpiła zmiana warty w bielskim Ratu-

szu – po czterech kadencjach z funkcji prezy-
denta Bielska-Białej odszedł Jacek Krywult, no-
wym prezydentem miasta został wybrany Jaro-
sław Klimaszewski. 

Pierwszą inwestycją otwartą przez nowe-
go prezydenta po zaprzysiężeniu była Rozbu-
dowa skrzyżowania ulic ks. Stanisława Stoja-
łowskiego, Wyzwolenia i Władysława Broniew-
skiego wraz z przebudową placu Opatrzności 
Bożej.

Rok 2019
4 stycznia w Ratuszu podpisana zosta-

ła umowa pomiędzy miastem a firmą Eurovia 
Polska na modernizację ulicy Cieszyńskiej – 
jednej z najważniejszych inwestycji drogowych  
w mieście. Schronisko dla Bezdomnych Zwie-
rząt Reksio otrzymało 100 tys. dolarów w spad-
ku po mieszkającej w USA, a pochodzącej  
z Bielska-Białej, osobie. Aparat do bezinwazyj-
nej, bezpiecznej diagnostyki kręgosłupa otrzy-
mał Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korek-
cyjno-Kompensacyjnej.

Najemcy mieszkań komunalnych mogli 
ubiegać się o zamontowanie etażowego ogrze-
wania gazowego w ramach konkursu Zamień 

kopciucha na ekoczyściucha przygotowanego 
w Budżecie Obywatelskim 2019. Bielska Straż 
Miejska przeprowadzała przy pomocy dronów 
kontrole niskiej emisji z kotłowni domowych. 
Szpital Pediatryczny wzbogacił się o karetkę do 
przewozu noworodków oraz warte milion zło-
tych wyposażenie szpitala od Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. W Przedszkolach nr 
36, 42, 44 i 49 otwarto nowe oddziały w ramach 
unijnego projektu Radosne przedzkolaki. 

Młodzi ludzie dyskutowali w ramach DeB-
Bat Oxfordzkich w sali sesyjnej Ratusza. W tym 
samym miejscu Urząd Miejski i Gazeta Wybor-
cza zorganizowali debatę na temat przyszłości 
ulicy 11 Listopada.

1 lutego ruszył nowy system teleinforma-
tyczny Zapytaj Prezydenta. Klub Senior+ dla 
seniorów z osiedla M. Kopernika otwarto przy 
ul. Jesionowej. Przygotowano Kartę Seniora 
uprawniającą do korzystania ze zniżek na wiele 
usług oferowanych przez partnerów programu.

Po tragicznej śmierci prezydenta Gdań-
ska Pawła Adamowicza podczas finału WOŚP, 
bielscy artyści i społecznicy zorganizowali w Te-
atrze Polskim koncert #graMY doBBro.

System wypożyczalni rowerów został po-
większony o 12 nowych stacji. Spółka wodo-
ciągowa Aqua S.A. na jeden dzień otworzy-
ła dla zwiedzających koronę zapory w Wapie-
nicy. Aqua zakończyła realizację ważnego pro-
jektu budowy kanalizacji i przebudowy wodocią-
gów wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków 
w Komorowicach.

W systemie górskich tras rowerowych En-
duro Trails przybyła kolejna droga dla rowerów 
– Sahaira, średnio trudna. Odnowionym bo-
iskiem cieszyła się Szkoła Podstawowa nr 2 To-
warzystwa Szkolnego im. M. Reja, nowe boisko 
zyskała także Szkoła Podstawowa nr 3, zaś  
w Szkole Podstawowej nr 31 w Starym Bielsku 
otwarto Miasteczko Ruchu Drogowego.

W Szpitalu Wojewódzkim otwarto po mo-
dernizacji Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz 
rozbudowany i zmodernizowany Oddział Pato-
logii Noworodka. Placówka zyskała również no-
wy rezonans magnetyczny. 

Doświetlanie przejść dla pieszych

Zmodernizowane Bielskie Centrum Kultury

Koncert GraMY DoBBro, na scenie Teatru Polskiego Beata Przybytek

Bielsko-Biała coraz ładniej ukwiecone

Otwarcie festiwalu informatyki w mieście
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Dawny urok odzyskiwały kolejne zabyt-
kowe kamienice w centrum – m.in. przy ul. L. 
Waryńskiego 2, J. Słowackiego 26 czy Z. Kra-
sińskiego 20, kościół św. Stanisława w Starym 
Bielsku odzyskał średniowieczny wygląd.

Bielskie Centrum Kultury doczekało się 
gruntownego remontu i modernizacji, dzięki do-
budowaniu balkonu sala koncertowa powięk-
szyła się do 630 miejsc, wygodne sale ćwiczeń 
zyskały zespoły działające w BCK. Na począt-
ku czerwca świętowaliśmy 30. rocznicę wybo-
rów czerwcowych 1989 r. Po gruntownej moder-
nizacji otwarto ulicę Międzyrzecką zbudowaną 
na nowo z wykorzystaniem pieniędzy unijnych. 
Od momentu wejścia Polski do Unii Europej-
skiej na rozbudowę układu komunikacyjnego 
Bielska-Białej udało się pozyskać i wykorzystać 
ok. 400 mln zł.

Mecze Młodzieżowego Mundialu na Sta-
dionie Miejskim w Bielsku-Białej obejrzały tłumy 
kibiców, także egzotycznych. Z inicjatywy Urzę-
du Miejskiego i przy samorządowym finansowa-
niu powstała szkoła języka polskiego oraz cen-
trum dla obcokrajowców prowadzone przez To-
warzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeski-
dzia. Rada Miejska zdecydowała o zwiększeniu 
kompetencji rad osiedli, na zachętę najaktyw-
niejszym dzielnicom obiecano milion złotych na 
realizację lokalnych przedsięwzięć. Wybory do 
rad osiedli przeprowadzono na terenie 21 osie-
dli, milion podzielono między dzielnice Stracon-
ka, Komorowice Śląskie, Mikuszowice Krakow-
skie, Biała Śródmieście i Biała Północ, gdzie by-
ła największa frekwencja.

Podczas Dni Bielska Białej na placu przed 
Ratuszem wystąpiła gwiazda reggae Shaggy. 
Tłumy widzów uczestniczyły również w kon-
certach 90’Festival na Stadionie Miejskim. Po 
raz drugi koncert #graMY doBBro zmobilizował 
bielskich artystów, którzy grali na rzecz Biel-
skiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Bra-
ta Alberta.

Rozpoczęła się budowa nowego obiek-
tu Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala 
Miejskiego. Do użytku oddano zrewitalizowany 
park pomiędzy ulicami Zdrojową i św. Anny.

W akcji Masz Głos nagrodzono władze 
Bielska Białej i inicjatywę Bielsko-Biała mia-
stem przyjaznym zwierzętom. Otrzymaliśmy na-
grodę Super Samorząd 2019 za poprawę wa-
runków w schronisku dla zwierząt. Bielszczanie 
i goście bardzo chwalili UM za efektowne ude-
korowanie miasta kwiatami i zielenią. Bezrobo-
cie w mieście spadło poniżej poziomu 2 proc. 
Po raz kolejny przez miasto przejechali najlep-
si kolarze świata w 76. Tour de Pologne. Rada 
Miejska uchwaliła nowy program zachęcający 
bielszczan do wymiany ogrzewania na bardziej 
ekologiczne, osobom o niższych dochodach 
miasto będzie przez dwa lata dopłacać do ra-
chunków za ogrzewanie.

W mieście przybyło miejsc postojowych 
na nowych parkingach przy ulicach Tadeusza 
Rychlińskiego i Ignacego Paderewskiego. We 
wrześniu wprowadzono nowy system poboru 
opłat za parkowanie, w strefie płatnego posto-
ju parkingowych zastąpiły parkomaty wyposa-
żone w baterie słoneczne.

Z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej przygotowano w mieście wystawy, 
sesję naukową, wykłady i okolicznościowe wy-
dawnictwo. 

Branża informatyczna spotkała się na fe-
stiwalu BBDays4IT!. Nagrodę Marka-Śląskie 
otrzymało Stowarzyszenie Sztuka Teatr za 
Bielską Zadymkę Jazzową LOTOS Jazz Festi-
val. Rada Miejska zdecydowała o przystąpieniu 
Bielska-Białej do Stowarzyszenia Gmin i Powia-
tów Subregionu Południowego Województwa 
Śląskiego Aglomeracja Beskidzka. 

Na 37. Ogólnopolskich Dniach Pszczela-
rza w hali pod Dębowcem spotkali się hodow-
cy pszczół z całej Polski. Obchodziliśmy 125-le-
cie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskie-
go, 100-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
oraz 40-lecie Beskidzkiej Rady Olimpijskiej. Na 
bulwarach nad potokiem Straconka otwarto Ga-
lerię Beskidzkich Olimpijczyków i Bielskich Me-
dalistów Olimpijskich.

W rankingu Europolis badającym atrakcyj-
ność miast dla młodego pokolenia Bielsko-Bia-
ła znalazło się na 14. miejscu. W badaniu opinii 

Wiadukt przy ul. Międzyrzeckiej Podpisanie umowy na modernizację ul. Cieszyńskiej

Dron kontroluje niską emisję w mieście

Wyremontowana Kubiszówka

Pampalini i hipopotam na skwerze przy Krzywym Mostku
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publicznej 90 proc. pytanych bielszczan uznało, 
że jest zadowolonych lub raczej zadowolonych 
z życia w Bielsku-Białej. 

Po wybudowaniu zupełnie nowej ulicy 
Nowohałcnowskiej łatwiej dojechać do dwóch 
dzielnic – Hałcnowa i Komorowic. Ukazał się 
kolejny album o mieście – Bielsko-Biała i okoli-
ce na dawnej pocztówce i fotografii w czasach II 
wojny światowej Wiesława Dziubka i Wojciecha 
Kominiaka. Na skwerze niedaleko Krzywego 
Mostku stanęła kolejna figurka rodem z kreskó-
wek ze Studia Filmów Rysunkowych – postaci 
Pampaliniego i hipopotama. W wielu punktach 
miasta ustawiono eko-słupki pokazujące jakość 
powietrza, a w Urzędzie Miejskim zaczął praco-
wać ogrodnik miejski. Została stworzona nowa 
strona internetowa Urzędu Miejskiego w Biel-
sku-Białej www.bielsko-biala.pl, której funkcję 
informacyjną przejęła prezentacja Magazynu 
Samorządowego pod adresem www.ms.biel-
sko-biala.pl. Do składu Redakcji Magazynu Sa-
morządowego i Pełnej Kultury – która stała się 
częścią nowo stworzonego Wydziału Prasowe-
go UM – dołączyła Alina Kobiela.

Stary rok żegnaliśmy wielkim plenerowym 
koncertem zorganizowanym przez miasto na 
placu Ratuszowym, z pokazem laserowym za-
miast fajerwerków.

Rok 2020 
W redakcji MS zaczęła pracować Emilia 

Klejmont. 
W rankingu 100 polskich miast Uciekające 

metropolie Bielsko-Biała wraz z powiatem biel-
skim znalazło się na szóstym miejscu. Miasto 
awansowało na 10. pozycję w rankingu zamoż-
ności mieszkańców opracowanym przez Pismo 
Samorządu Terytorialnego Wspólnota. Z kolei  
w przygotowanym przez Dziennik Zachodni ple-
biscycie Osobowość Roku w kategorii samo-
rządność i społeczność lokalna zwyciężył pre-
zydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.

Rozpoczęły się spotkania konsultacyjne  
z mieszkańcami w sprawie kierunku rozwoju 
miasta. Po podjęciu przez Radę Miejską uchwa-
ły intencyjnej dotyczącej ewentualnej budowy 
instalacji termicznej obróbki odpadów zainicjo-
wano debatę publiczną na ten temat.

Dawny blask odzyskał budynek przy ul. 
Juliusza Słowackiego 17, w którym działa Dom 
Kultury im. Wiktorii Kubisz. Miasto uzyskało po-
życzkę z Banku Gospodarstwa Krajowego na 
remont 14 zabytkowych obiektów. 

Powstały nowe miejsca dla seniorów – 
Dzienny Dom Senior+ przy ul. Partyzantów 62 
i Klub Senior+ przy ul. Jutrzenki 20 na Złotych 
Łanach. W odnowionej willi Teodora Sixta roz-
począł działalność Klub Seniora Sixt WAM. Po 
ponad 20 latach pracy w Urzędzie Miejskim na 
emeryturę z redakcji Magazynu Samorządowe-
go odeszła Katarzyna Kucybała.

Od marca funkcjonowanie miasta mocno 
się zmieniło w związku z pandemią koronawi-
rusa.  

Doświetlono kolejne przejścia dla pie-
szych w różnych częściach miasta. Po raz ko-
lejny Straż Miejska użyła dronów do kontroli ni-
skiej emisji w mieście.

Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital 
Miejski zajęło siódme miejsce w kraju i pierw-
sze w woj. śląskim w rozpoznawaniu raka jeli-
ta grubego wg rankingu portalu onkologiczne-
go zwrotnikraka.pl. Do stanu surowego budow-
lańcy doprowadzili nowy budynek tego szpitala 
przy ul. Wyzwolenia – powstaje tam nowocze-
sna placówka lecznicza na miarę XXI wieku. Do 
użytku oddano wybudowaną w ramach Budże-
tu Obywatelskiego Zieloną Plażę nad rzeką Bia-
łą. Znakomicie został przyjęty przez dzieci i ro-
dziców Park Szósty Zmysł, stworzony przy uli-
cy Zielonej – miejsce pełne atrakcji dla dzieci, 
także niepełnosprawnych. Bielsko-Biała zyska-
ło tytuł najpiękniej ukwieconego miasta w Pol-
sce w plebiscycie Terra Flower Power.

Zakończyła się modernizacja dwóch waż-
nych ulic w mieście – ul. Żywieckiej i Krakow-
skiej, trwają intensywne prace przy budowie uli-
cy Cieszyńskiej oraz łącznika alei gen. Włady-
sława Andersa z ul. Piastowską. Rozpoczęła 
się modernizacja amfiteatru w Lipniku. 

Drużyna TS Podbeskidzie awansowała 
do najwyższej klasy rozgrywkowej i w nowym 
sezonie grać będzie w Ekstraklasie. Pod Szyn-
dzielnią zorganizowano kolejny raz metę wiel-
kiego wydarzenia sportowego – Tour de Polo-
gne. Krzyż Zasługi na Wstędze Republiki Fe-
deralnej Niemiec za prowadzoną od lat współ-
pracę polsko-niemiecką otrzymali emerytowa-
na dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Han-
dlowych im. Franciszka Kępki Halina Majdak-
-Maj oraz nauczyciel tej szkoły Mirosław Ellna-
in. Po raz trzeci w Bielsku-Białej odbył się kon-
cert graMY doBBro – integrujący lokalną scenę 
muzyczną dla przyjaźni, wzajemnego szacunku  
i zrozumienia. 11 sierpnia oficjalnie podsumo-
wano modernizację dwóch ważnych ulic – Kra-
kowskiej i Żywieckiej.                                         q

Strona internetowa Magazynu Samorządowego

Inauguracja kolejnej miejskiej placówki dla seniorów

Sesja Rady Miejskiej w reżimie sanitarnym podczas pandemii

Obok kościoła Opatrzności Bożej odsłonięto kamień upamiętniający modernizację 
ulic Krakowskiej i Żywieckiej
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nagrody

1993 
Andrzej Łabiniec 
Aleksandra Krzanowska 

1994 
Jan Grabowski 
Bronisław Krzysztof 
Władysław Szczotka –  
Impresario Roku

1995 
Jerzy Zitzman 

1996 
Ewa Chojecka 
Jacek Baczak 

1997 
Alfred Biedrawa 

1998 
Maria Koterbska 
Janusz Kohut 

1999 
Mieczysław Hańderek 
Łukasz i Paweł Golcowie 

2000 
Stanisław Gola 
Bielski Chór Kameralny 

2001 
Juliusz Wątroba 
Michał Kliś 

2002 
Halina Gocyła-Kocyba 
Iwona Loranc 

ikary Nagrody Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie kultury  
i sztuki Ikar są przynawane od 1993 roku. Co roku główne nagro-
dy są dwie – jedna za za szczególne osiągnięcia kulturalne w ro-
ku kalendarzowym i druga za wybitną dotychczasową działalność  
w dziedzinie kultury i sztuki. Ponadto w każdym roku może zostać 
przyznany Ikar Specjalny za wyjątkowe działania na rzecz kultury, 
tytuł honorowy Dobrodziej Kultury dla szczególnie zaangażowa-
nych w sprawy kultury mecenasów i sponsorów, Dyplom Specjalny 
za szczególną działalność na rzecz kultury i Dyplom Honorowy za 
wieloletnią działalność kulturalną. W naszym zestawieniu wymie-
niamy tylko laureatów głównych kategorii.

Lucyna Grabowska-Górecka – 
Artysta Manager

2003 
Eryka Binek Pytlowany 
Tomasz Dutkiewicz 
Stanisław Janicki – Ikar Spe-
cjalny 

2004 
Kazimierz Czapla 

2005 
Władysław Szczotka 
Inez i Andrzej Baturowie 
Państwowa Ogólnokształcąca 
Szkoła Muzyczna w B-B

2006 
Artur Pałyga 
Andrzej Kucybała 

2007 
Marek Luzar 
Jadwiga Grygierczyk 

2008 
Katarzyna Skrzypek 
Jagoda Adamus 

2009 
Ryszard Sypniewski 
Grażyna Bułka 
Jerzy Polak 

2010 
Anna Guzik 
Piotr Jakóbiec 
prof. Idzi Panic

2011 
Zdzisław Stolarczyk 
Lucyna Kozień – Ikar Spe-
cjalny

2012 
Renata Piątkowska 
Witold Szulakowski 

2013 
Beata Przybytek 
Beata Borowska 

2014 
Magdalena Legendź 
Krzysztof Maciejowski 

2015 
Katarzyna i Maciej Szymono-
wiczowie 
Zespół Lizard 

2016 
zespół The Threex 
Zdzisław Kudła 

2017 
Grzegorz Madej, Piotr Kenig  
i Jakub Krajewski 
Grzegorz Sikora 

2018
Katarzyna Pietrzko 
Eugeniusz Jachym 

2019 
Wiesław Dziubek i Wojciech 
Kominiak
Tadeusz Moskała 

Kadr z filmu Marka Luzara o Ikarach

Prezydent Bogdan Traczyk oraz Michał Kliś i Juliusz Wątroba

Iwona Loranc i Lucyna Grabowska-Górecka z Bronisławem Krzyszto-
fem, autorem statuetki Ikara

Anna Guzik odbiera Ikara z rąk prezydenta Jacka Krywulta

Eugeniusz Jachym i Katarzyna Pietrzko z prezydentem Jarosławem 
Klimaszewskim
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kultura

1. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej orga-
nizowany przez Teatr Lalek Banialuka
2. Bracia Golcowie promują książkę Strój górali ży-
wieckich w Książnicy Beskidzkiej
3. Koncert Pata Metheny’ego w Bielskim Centrum 
Kultury

4. Spektakl Teatru Polskiego – Cyrano de Bergerac 
w reż. Pawła Aignera
5. Biennale Malarstwa Bielska Jesień organizowane 
przez Galerię Bielską BWA
6. Zespół Beskid – jeden z zespołów działających  
w Miejskim Domu Kultury

1

3

65

4

2
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nagrody

2003
sportowiec: Aleksandra Przy-
bysz, siatkarka 
trener:  Zbigniew Krzyżanow-
ski, siatkówka kobieca
drużyna: siatkarki BKS Stal
dobrodziej sportu: Domena

2004
sportowiec: Sebastian Kawa, 
szybownik
trener:  Zbigniew Krzyżanow-
ski, siatkówka kobieca
drużyna:  Siatkarki BKS Stal
dobrodziej sportu: Fiat Au-
to Poland

2005
sportowiec: Sebastian Kawa
trener:  Ryszard i Krzysz-
tof Leszczyńscy, piłka siatko-
wa kobiet
drużyna:  Międzyszkolny Klub 
Siatkarski
dobrodziej sportu: Piekarnic-
two Cukiernictwo Stanisław 
Piecuch

2006
sportowiec: Sebastian Kawa
trener:  Mieczysław Malczew-
ski, judo
drużyna:  siatkarki BKS Alu-
prof
dobrodziej sportu: Rekord 
Systemy Informatyczne 

2007
sportowiec: Sebastian Kawa
trener:  Marcin Brosz, piłka 
nożna

drużyna:  siatkarki BKS Alu-
prof
dobrodziej sportu: Polsport 
Bielsko-Biała 

2008
sportowiec: Katarzyna Gajgał, 
siatkarka
trener:  Marcin Brosz, piłka 
nożna
drużyna:  TS Podbeskidzie
dobrodziej sportu: Rekord 
Systemy Informatyczne 

2009
sportowiec: Anna Barańska, 
siatkarka
trener:  Anna Lipska-Dusza, 
gimnastyka artystyczna
drużyna:  siatkarki BKS Alu-
prof
dobrodziej sportu: Fiat Au-
to Poland 

2010
sportowiec: Sebastian Kawa
trener:  Robert Kasperczyk, 
piłka nozna
drużyna:  siatkarki BKS Alu-
prof
dobrodziej sportu: Rekord 
Systemy Informatyczne 

2011
sportowiec: Sebastian Kawa
trener:  Robert Kasperczyk, 
piłka nożna
drużyna:  TS Podbeskidzie
dobrodziej sportu: Mura-
pol S.A.

2012
sportowiec: Sebastian Kawa
trener:  Andrea Bucciol, futsal
drużyna:  Rekord SSA
dobrodziej sportu: Rekord 
Systemy Informatyczne

2013
sportowiec: Sebastian Kawa
trener: Janusz Bułkowski, 
siatkówka mężczyzn
drużyna:  Rekord SSA, futsal
dobrodziej sportu: Rekord 
Systemy Informatyczne

2014
sportowiec: Sebastian Kawa
trener: Leszek Ojrzyński, pił-
ka nożna
drużyna:  TS Podbeskidzie, 
piłka nożna
dobrodziej sportu: Aqua S.A.

2015
sportowiec: Sebastian Kawa
trener:  Piotr Szczypka, tenis 
ziemny
drużyna:  Rekord SSA, futsal
dobrodziej sportu: Rekord 
Systemy Informatyczne

2016
sportowiec: Justyna Kaczkow-
ska, kolarstwo torowe
trener:  Piotr Szczypka, tenis 
ziemny
drużyna:  Rekord SSA, futsal
dobrodziej sportu: Polskie 
Mięso i Wędliny Łukosz sp. 
z o.o.

harnasie
Nagrody sportowe Bielska-Białej przyzna-
wano już od lat 90. ubiegłego wieku w wielu 
kategoriach. Na przykład za rok 2002 przy-
znano nagrody w 12 kategoriach, wyróżnio-
no Aleksandrę Przybysz, Tomasza Hamer-
laka, Annę Huculak, Wojciecha Boreckiego, 
Mirosława Szymurę, BKS Stal, piłkarzy MC 
Podbeskidzie, Zbigniewa Polakowskiego, 
Mieczysława Malczewskiego, Fiat Auto Po-
land oraz Turniej Piłki Nożnej z okazji 80-le-
cia BKS Stal i Liceum Ogólnokształcące im. 
Asnyka. Później zdecydowano ograniczyć te 
kategorie.

2017
sportowiec: Maja Chwalińska, 
tenis ziemny
trener:  Andrzej Szłapa, futsal
drużyna: Rekord SSA, futsal
dobrodziej sportu: Polskie Mięso 
i Wędliny Łukosz sp. z o.o.

2018
sportowiec: Sebastian Kawa
trener:  Piotr Galon, lekka atlety-
ka, pchnięcie kulą

drużyna:  Rekord SSA, futsal
dobrodziej sportu: Rekord Syste-
my Informatyczne

2019
sportowiec: Michał Haratyk, lek-
ka atletyka, pchnięcie kulą
trener:  Andrzej Szłapa, futsal
drużyna: Rekord SSA
dobrodziej sportu: Polskie Mięso 
i Wędliny Łukosz sp. z o.o.

Szybownik Sebastian Kawa najwięcej razy zostawał sportowcem 
roku

Prezydent Jacek Krywult wręcza Harnasia kapitan siatkarek BKS 
Katarzynie Gajgał

Prezydent Jarosław Klimaszewski oraz działacze sportowi Kazimierz 
Polak i Wiktor Krebok
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sport

1. Mecz Korea – Senegal rozegrany na Stadio-
nie Miejskim w ramach Mistrzostw Świata U-20
2. Kibice Mistrzostw Świata U-20 na stadionie
3. Utytułowany kulomiot, reprezentant bielskie-
go klubu Sprint Michał Haratyk
4. Drużyna piłkarzy halowych Rekordu dwa ra-

zy z rzędu osiągała mistrzostwo Polski
5. Piłkarze TS Podbeskidzie cieszą się z awan-
su do Ekstraklasy
6. Tour de Pologne przejechał ulicami Bielska-
-Białej
7. Tenisistka Maja Chwalińska

211
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5
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1996 
Bielskie Zakłady Obuwia 
Befado S.A.

1997 
Fabryka Aparatów Elektrycz-
nych Apena S.A.

1998 
Union-Vis

1999
Przedsiębiorstwo Zagranicz-
ne Marbet Intermarbet St. 
Gallen AG – Kobuz
Fiat Auto Poland – Kobuz

2000
Union Vis – Kobuz

2001
Zakład Cukierniczy Wiesław 
Handzlik – Kobuz
Jantar – Kobuz
F.A. Powertrain Polska – Ko-
buz

2002
Rekord Systemy Informatycz-
ne – Kobuz
Zakłady Wytwórcze Sprzętu 
Sieciowego Belos S.A.
Komes sp. z o.o. – Kobuz

2003
Polmos – Kobuz
Axiom – Kobuz

2004
Zakład Krawiectwa Konfekcyj-
nego Export-Import Barbara 
Olma – Kobuz
Avio Polska – Kobuz
Zakłady Tłuszczowe Bielmar 
– Kobuz

2005
Fiat-GM Powertrain – Kobuz
Agencja Rozwoju Regionalne-
go – Kobuz
Rekord Systemy Informatycz-
ne – Kobuz
Zakład Piekarnictwo-Cukier-

nictwo Adam Wykręt – Kobuz
Przedsiębiorstwo Produkcyjne 
Wójcik – Kobuz
Bielskie Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Przemysłowe-
go – Kobuz

2006
Fiat Auto Poland – Kobuz
Techmex S.A. – Kobuz
Aqua S.A. – Kobuz
GV Gruppo Viola – Kobuz
Klingspor – Kobuz

2007
Jantar – Kobuz
Axiom – Kobuz

2008
Rekord Systemy Informatycz-
ne – Kobuz
Fiat Auto Poland 
Przedsiębiorstwo Wielobran-
żowe Intergos
Gruppo Viola & CO Maria Vio-
la, Fulvio Viola, Semi Lamiri

2009
Fiat Auto Poland S.A.– 
Złoty Dedal i Firma Roku Mia-
sta Bielska-Białej

2010
Fiat Auto Poland S.A. – Zło-
ty Dedal i Firma Roku Miasta 
Bielska-Białej
Zakład Urządzeń Chłodni-
czych i Klimatyzacji Andrzej 
Nycz
Strumet Sp. z o.o.
Żywiec Zdrój S.A.

2011
Mokate S.A. – Złoty Dedal
Atal S.A.
Klingspor Sp. z o.o.
Czarnieckie Makarony Sp. 
z o.o.
Eurofirany B.B. Choczyń-
scy S.J.

2012
Polmotors Sp. z o.o – 
Złoty Dedal
Polplast Wiesław Zych Sp. 
K.A.
Wala Sp. z o.o.
Rekord Sp. z o.o. 
Ustronianka Sp. z o.o. 
2013
Grupa Żywiec S.A. – Zło-
ty Dedal
Wodpol Sp. z o.o.
Takoni Sp. z o.o.
Ceramika Pilch
Kubala Sp. z o.o.

2014
Aqua S.A. – Złoty Dedal
Wawrzaszek ISS Sp. z o.o. 
S.K.A.
Prosperplast Sp. z o.o.
Lakma Sat Sp. z o.o.
Mostmarpal Sp. z o.o.

2015
GE Power Controls Sp. z o.o. 
– Złoty Dedal
Café+co DELIKOMAT Sp. 
z o.o.
Bielski Park Technologiczny 
Lotnictwa, Przedsiębiorczości 
i Innowacji Sp. z o.o.

2016
Walcownia Metali Dziedzice 
S.A. – Złoty Dedal
Paged Meble S.A.
Befaszczot Sp. z o.o.

2017
Wektor Spółka z o.o. – Zło-
ty Dedal
Karmello Chocolatier
Kontakt Simon S.A.

2018
Prosperplast 1 Spółka z o.o. – 
Złoty Dedal
EkaMedica Spółka z o.o. 
Spółka K.
Szczęśniak Pojazdy Specjal-
ne Spółka z o.o.

koBuzy i dedale 
Osiągające najlepsze wyniki bielskie firmy nagradzane są od 1996 
roku. Konkurs Firma Roku organizuje Urząd Miejski w Bielsku-Bia-
łej wraz wraz z Regionalną Izbą Handlu i Przemysłu, która w tym ro-
ku będzie świętować 30-lecie istnienia. Formuła konkursu wielokrot-
nie się zmieniała, jednak zawsze przyświecał mu jeden cel – wyróż-
nianie najlepszych. 
Początkowo przyznawano jedynie zaszczytny tytuł Firmy Roku, póź-
niej wręczano także statuetki – drapieżnego ptaka Kobuza, symboli-
zującego energię i odważne wyzwania podejmowane przez najlepsze 
bielskie firmy, a później Dedala – uosabiającego doskonałość twórczą  
i wytrwałość w dążeniu do celu. 
W 2009 roku Dedale zaczęto przyznawać także firmom z powiatów 
bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego. 

Statuetka Dedala autorstwa Lidii Sztwietni


