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1 OBB001 Michał Dębowski Zakup zeskoku do skoku wzwyż dla bielskiego Orlika / 

Wzbogacenie oferty bielskiego Orlika, poprzez zakup 

zeskoku do skoku wzwyż. Umożliwi on prowadzenie zajęć 

tej konkurencji dla bielskiej młodzieży. 

Bielski Orlik przy ul. 

Juliusza Słowackiego 

27 w Bielsku-Białej 

6.000 POZYTYWNA 

2 OBB002 Marcin Słonka Punkt poradnictwa ze szczególnym uwzględnieniem osób 

z niepełnosprawnością i osób starszych / Działania 

kierowane są do osób starszych oraz z niepełnosprawnością 

aby udostępniać, propagować poradnictwo z zakresu: 

psychologii, prawa, rehabilitacji, seksuologii, pracownika 

socjalnego, pielęgniarki. Zapewnić opiekę w zakresie 

asystenta osoby starszej lub niepełnosprawnej i przerwy 

regeneracyjnej dla osób zależnych. Punkt poradnictwa dla 

osób z niepełnosprawnością ma przełamywać stereotypy i 

bariery na temat osób z niepełnosprawnością, które 

funkcjonują wśród społeczeństwa lokalnego. Zwiększenie 

integracji osób niepełnosprawnych oraz starszych ze 

społecznością lokalną, a co za tym idzie zwiększenie 

poziomu wsparcia środowiskowego na drodze do rozwoju i 

podejmowania aktywności. Podmiotem współpracującym 

przy realizacji zadania będzie Beskidzkie Stowarzyszenie 

Artystyczne "Teatr Grodzki", posiadające odpowiednią 

kadrę, wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami 

potrzebującymi oraz instytucjami pomocowymi z terenu 

Bielska-Białej.  

ul. Stefanii 

Sempołowskiej 13 

237.000 POZYTYWNA 

3 OBB003 Katarzyna Biela Realizacja boiska 26m x 14m do siatkówki i koszykówki 

międzynarodowej w rejonie Osiedla Piastowskiego w 

Bielsku-Białej / Nowe boisko w rejonie osiedla 

Piastowskiego zapewniłoby mieszkańcom osiedla oraz 

sąsiadujących nieruchomości miejsce bezpiecznej zabawy i 

rekreacji. Realizacja projektu miałaby pozytywny wpływ na 

życie wielu mieszkańców w wyniku czego nastąpiłoby 

podniesienie poziomu zdrowia i jakości życia. Stworzyłaby 

możliwość atrakcyjnego spędzenia czasu przez dzieci i 

młodzież polegającą między innymi na grach zespołowych na 

wolnym powietrzu. Wykonane dojście służyłoby także jako 

dodatkowe miejsce do spacerów a ewentualna realizacja 

Inwestycja 

zlokalizowana jest na 

działce 607/186 w 

Bielsku-Białej w 

rejonie Osiedla 

Piastowskiego. Teren 

zaznaczono na 

załączonej mapce. 

361.456 NEGATYWNA 

Wydając opinię negatywną 

Zespół zwrócił uwagę na fakt, 

iż dla wskazanej lokalizacji (dz. 

nr  607/186 oraz dz. nr 

607/185), na której planowane 

jest boisko, chodnik i ścieżka 

rowerowa, ustalenia 

Miejscowego Planu 

Zagospodarowania 

Przestrzennego Terenów w 

Starym Bielsku i 
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wzdłuż tego traktu - uzupełniającej tę inwestycję - ścieżki 

rowerowej, mogłaby sprzyjać także tej formie aktywności 

fizycznej. Zakres zadania: wykonanie dokumentacji 

projektowej, wyrównanie terenu, wykonanie stosownej 

podbudowy, ułożenie mat syntetycznych wraz z zabudową 

niezbędnej infrastruktury, wykonanie ogrodzenia boiska, 

wykonanie dojścia do boiska z kostki brukowej wielobarwnej 

grubości 6 cm wraz z wyznaczonym miejscem dla ścieżki 

rowerowej.  

Aleksandrowicach (terenu 

oznaczonego na mapie 

symbolem 40 Zl) są 

następujące: „docelowe 

przeznaczenie terenu - zieleń 

izolacyjna parawanowa 

całoroczna jako zadrzewienia i 

zakrzewienia; dopuszcza się: 

realizację ścieżek spacerowych 

i rowerowych oraz lokalizację i 

modernizację sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej". 

Zadanie nie mieści się w 

całości na wskazanej lokalizacji 

(zadanie wykracza poza działkę 

607/186 i wchodzi częściowo 

na działkę 607/185, na której 

znajdzie się dojazd, chodnik - 

dojście do boiska oraz ścieżka 

rowerowa, ponadto wymagana 

byłaby przekładka lub 

zabezpieczenie urządzeń 

podziemnych zlokalizowanych 

na działce nr 607/185 - sieci 

telefonicznej i energetycznej), 

budowa boiska wymaga 

częściowego usunięcia 

istniejącej zieleni izolacyjnej - 

drzew i krzewów oraz niwelacji 

terenu. 

Szacunkowy koszt budowy 

boiska (określony przez 

Wydział Inwestycji wyniósłby 

ok. 360.000 zł). należy 

dodatkowo uwzględnić koszt 

utrzymania boiska w okresie 
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eksploatacji - z tytułu naprawy 

i malowania urządzeń, 

zapewnienia bezpieczeństwa 

osobom korzystającym, dozoru, 

itp. - koszt utrzymania został 

określony przez BBOSiR na 

kwotę ok. 5000 zł/rok 

(robocizna, wywóz śmieci, 

drobne naprawy). 

Wydatkowanie środków na 

nowe boisko jest 

nieuzasadnione - ponieważ w 

bezpośrednim sąsiedztwie 

wskazanej lokalizacji znajduje 

się mało użytkowane boisko 

asfaltowe o wymiarach ok. 25m 

x 25m oraz na osiedlu 

funkcjonuje kompleks boisk 

przy Gimnazjum nr 11 ul. 

Emilii Plater (udostępnianych 

od godz. 9:00 do 21:00 w 

okresie wakacji oraz od 

zakończenia zajęć szkolnych do 

godz. 21:00 w trakcie roku 

szkolnego). Biorąc pod uwagę 

zapisy Miejscowego Planu 

Zagospodarowania 

Przestrzennego (tj. ochronę 

istniejącej zieleni izolacyjnej 

parawanowej całorocznej 

funkcjonującej jako 

zadrzewienia i zakrzewienia) 

budowa boiska we wskazanym 

miejscu jest niedopuszczalna. 

Proponowane boisko sąsiaduje 

z istniejącym boiskiem 
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asfaltowym (działka nr 607/151 

i 607/186). Ponadto w bliskim 

sąsiedztwie nowego boiska 

funkcjonuje plac zabaw dla 

dzieci -zlokalizowany przy ul. 

Jana Sobieskiego 103 

4 OBB004 Tomasz Kocurek "Zdrowy i prosty kręgosłup" - zakup bezinwazyjnego 

urządzenia do diagnostyki wad postawy ciała u dzieci i 

młodzieży / Projekt „Zdrowy i prosty kręgosłup” to 

inicjatywa mieszkańców Bielska-Białej oraz pracowników 

Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-

Kompensacyjnej. Skoliozy i wady postawy ciała u dzieci i 

młodzieży stanowią istotny problem społeczny (szacuje się, 

że u około 60-80% populacji występują zaburzenia postawy 

ciała). Duże znaczenie w procesie korekcji wady ma jej 

wczesne wykrycie i zdefiniowanie. Obecnie diagnostyka 

opiera się głównie na subiektywnej ocenie badającego oraz 

analizie rentgenowskich zdjęć kręgosłupa. Projekt dotyczy 

zakupu bezinwazyjnego urządzenia do diagnostyki wad 

postawy ciała uczniów bielskich szkół i przedszkoli. 

Urządzenie „DIERS” jest efektem wielu lat pracy i 

doświadczeń niemieckich oraz szwajcarskich lekarzy, 

fizjoterapeutów i naukowców. Umożliwia szybkie, 

obiektywne, a co najważniejsze bezpieczne dla zdrowia (bez 

konieczności naświetlania pacjenta promieniami 

rentgenowskimi) badanie przesiewowe w kierunku wykrycia 

wad postawy ciała. Wprawdzie zakup takiego urządzenia nie 

wyeliminuje całkowicie stosowania radiogramów, ale może 

znacząco ograniczyć potrzebę ich wykonywania. 

Diagnostyka wad postawy ciała z wykorzystaniem „DIERS” 

opiera się na trójwymiarowej analizie kręgosłupa. To 

kombinacja najnowocześniejszej techniki optycznej i 

cyfrowego przetwarzania danych. Pomiar oraz analiza 

pleców i kręgosłupa pacjenta jak również różnic w długości 

kończyn dolnych jest szybki i bezdotykowy i w większości 

przypadków również automatyczny (bez użycia markerów). 

Bielski Szkolny 

Ośrodek Gimnastyki 

Korekcyjno-

Kompensacyjnej im. 

R. Liszki w Bielsku-

Białej. 43-300 

Bielsko-Biała ul. 

Józefa Lompy 7. 

242.490 POZYTYWNA 
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Wyniki pomiaru są bardzo dokładne, a dzięki błyskawicznej 

transmisji obrazu do komputera analiza danych następuje 

natychmiast po wykonaniu badania. Dzięki pomiarowi 

możliwa jest dokładna diagnoza ułatwiająca dobór możliwie 

najlepszej indywidualnej terapii. BSOGKK (placówka 

specjalistyczna) prowadzi obecnie zajęcia z korekcji wad 

postawy ciała z ponad dwoma tysiącami dzieci w 

przedszkolach miejskich, szkołach podstawowych jak i w 

samym ośrodku. Zakupione urządzenie znajdowałoby się w 

siedzibie ośrodka i w znaczny sposób usprawniłoby 

profilaktykę, diagnozowanie i monitoring w zakresie wad 

postawy ciała co wpłynęłoby na prawidłowy rozwój dzieci i 

młodzieży. „DIERS” mogłoby także służyć do badań 

przesiewowych wszystkich dzieci i młodzieży z terenu miasta 

Bielska-Białej. 

5 OBB005 Łukasz Brandys Ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Białej w Komorowicach – 

tyt.  Zmieniony w dn. 11.08.2017 

Ścieżka rekreacyjna wzdłuż rzeki Białej w Komorowicach 

Śląskich / W ramach projektu ma zostać zrealizowany ciąg 

pieszy wraz ze ścieżką rekreacyjną, długość ok. 1200 mb. 

Ścieżka zlokalizowana na wałach rzeki Białej jako 

możliwość przedłużenia istniejącej ścieżki wzdłuż ul. 

Grażyńskiego. Początek ścieżki rozpoczyna się przy moście, 

skrzyżowanie ul. Mazańcowickiej z ul. Grażyńskiego i 

kończy się przy ul. Konwojowej zgodnie z załączonym 

materiałem graficznym. Ścieżka wykonana z masy 

bitumicznej jako odtworzenie istniejącego utwardzenia na 

wale rzeki. Planuje się połączenie istniejącej ścieżki 

rowerowej przy skrzyżowaniu ulic Grażyńskiego i 

Mazańcowickiej z istniejącym utwardzeniem na wale 

przeciw-powodziowym rzeki Białej, po jej zachodniej stronie 

bez rozbudowy wału. Projekt zakłada montaż ławek, 

stojaków rowerowych i oświetlenia. 

Ścieżka 

zlokalizowana na 

wałach rzeki Białej 

jako możliwość 

przedłużenia 

istniejącej ścieżki 

wzdłuż ul. Michała 

Grażyńskiego. 

Początek ścieżki 

rozpoczyna się przy 

moście, 

skrzyżowanie ul. 

Mazańcowickiej z ul. 

Michała 

Grażyńskiego i 

kończy się przy ul. 

Konwojowej. 

Ścieżka wykonana z 

masy bitumicznej 

jako odtworzenie 

istniejącego 

434.200 

 

 

 

POZYTYWNA 
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utwardzenia na wale 

rzeki. Planuje się 

połączenie istniejącej 

ścieżki rowerowej 

przy skrzyżowaniu 

ulic: Michała 

Grażyńskiego i 

Mazańcowickiej z 

istniejącym 

utwardzeniem na 

wale przeciw-

powodziowym rzeki 

Białej, po jej 

zachodniej stronie 

bez rozbudowy wału. 

 

6 OBB006 Małgorzata Gottlich-

Kucharska 

Modernizacja Miasteczka Ruchu Drogowego na Błoniach 

oraz bezpłatne zajęcia dla uczniów nabywających 

uprawnienia do karty rowerowej / Modernizacja 

Miasteczka Ruchu Drogowego na "Błoniach" ( 

wybudowanego w latach 80). służącego do celów 

dydaktycznych związanych z bezpieczeństwem dzieci w 

ruchu drogowym. Przeprowadzanie nieodpłatnych zajęć w 

sobotnie dopołudnia dla dzieci i młodzieży - w ramach 

zadania "Zielona lekcja na rowerze - PRAKTYCZNA 

NAUKA PRZEPISÓW DROGOWYCH" oraz organizacja 

imprez "JEŻDŻĘ BEZPIECZNIE NA ROWERZE I ZNAM 

PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO". Zakup rowerów oraz 

budowa małej architektury rekreacyjno-sportowej celem 

przeprowadzania zajęć praktycznych zakończonych 

egzaminem na kartę rowerową.  

- Odnowienie i renowacja znaków drogowych poziomych i 

pionowych, zakup i montaż sygnalizacji świetlnej. 

Modernizacja oświetlenia terenu. Wykonanie dodatkowych 

ciągów komunikacyjnych oraz naprawa istniejących 

asfaltowych nawierzchni i „mini Amfiteatru". 

Działka 424/20 Kw 

nr 58043 

Mikuszowice Śląskie 

"Błonia" 

215.000 NEGATYWNA 

Wydając opinię negatywną 

Zespół zwrócił uwagę na fakt, 

iż teren, na którym ma być 

zmodernizowane miasteczko 

ruchu drogowego nie jest 

terenem Gminy Bielsko-Biała. 

Ponadto uznano, że 

inwestowanie środków 

publicznych gminy Bielsko-

Biała w teren stanowiący 

własność podmiotu 

prowadzącego działalność 

gospodarczą jest niecelowe. 
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- Zakup i montaż tzw. „Zielonej Klasy" (drewniana altana 

wraz z ławkami) do realizacji lekcji teoretycznych i zadania 

"Zielona lekcja na rowerze- PRAKTYCZNA NAUKA 

PRZEPISÓW DROGOWYCH". 

- Zakup domku drewnianego (przechowalnia rowerów oraz 

szatnia dla dzieci). 

- Zakup i montaż malej architektury rekreacyjno-sportowej 

(między innymi -tor przeszkód dla rowerów). 

- Zakup 20 rowerów szkoleniowo- egzaminacyjnych. 

- Przeprowadzenie w sobotnie dopołudnia. w sezonie od 

miesiąca IV do X. nieodpłatnych zajęć dla uczniów szkół 

podstawowych - nazwa zadania: "Zielona lekcja na rowerze - 

PRAKTYCZNA NAUKA PRZEPISÓW DROGOWYCH" 

oraz imprez dla dzieci i młodzieży "JEŻDŻĘ BEZPIECZNIE 

NA ROWERZE 1 ZNAM PRZEPISY RUCHU 

DROGOWEGO". 

- Wydanie książeczek z materiałami dydaktycznymi dla 

uczniów biorących udział w zadaniu (przepisy jazdy na 

rowerze, mapka "Miasteczka Ruchu Drogowego", 

kolorowanka, krzyżówka, test wiadomości "To już wiem"), 

wykonanie zestawu opasek odblaskowych oraz materiałów 

profilaktyczno-szkoleniowych "4 minuty które decydują o 

życiu". 

7 OBB007 Anna Szczygielska-

Spyra 

Modernizacja terenu osiedla przy ul. Grażyny w Bielsku-

Białej z budową ciągów pieszo-jezdnych oraz organizacją 

miejsc postojowych / Projekt budowy parkingu ma za 

zadanie, przede wszystkim podnieść bezpieczeństwo uczniów 

uczęszczających do LO nr IV w Bielsku-Białej, młodzieży 

korzystającej z przyszkolnego boiska sportowego oraz 

pacjentów specjalistycznego ośrodka zdrowia przy ul. 

Grażyny. Szkoła oraz poradnia lekarska zlokalizowane są w 

centrum miasta przy jednej z głównych ulic Bielska-Białej 

przy ul. Michałowicza, jest to droga bardzo ruchliwa. Sama 

ul. Grażyny jest wąska za to często uczęszczana, nie posiada 

jednak dostatecznej ilości miejsc parkingowych, co jest 

powoduje, iż bielszczanie zmuszeni są parkować wzdłuż 

Parking będzie 

zlokalizowany w 

centrum miasta przy 

ośrodku zdrowia przy 

ul. Grażyny w 

Bielsku-Białej 

452.000 POZYTYWNA 
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jezdni oraz na chodnikach utrudniając tym poruszanie się 

pieszych i zwiększając niebezpieczeństwo w ruchu ulicznym 

i niejednokrotnie uniemożliwiając przejazd miejskim 

służbom oczyszczania miasta. Taki stan rzeczy jest przede 

wszystkim zagrażaniem, w przypadku konieczności 

interwencji Straży Pożarnej, która w przypadku pożaru ma 

utrudniony dojazd. Celem projektu jest stworzenie 

dodatkowych miejsc parkingowych, wykorzystując do tego 

teren zielony , który obecnie trawnikiem bez walorów 

estetycznych ani praktycznych. Mieści się on między szkołą a 

przychodnią przy ul. Grażyny oraz między szkołą a 

budynkami przy ul. Grażyny 6 oraz 4. Tworząc parking w 

tych miejscach, zyskujemy dodatkowe 50 miejsc 

postojowych, które zdecydowane rozwiązują problem i 

niwelują niebezpieczeństwo jakie stwarzają auta 

zaparkowane gdzie bądź, jak jest obecnie. Ponadto parking 

zwiększy estetykę miasta, gdyż zostaną przebudowane leciwe 

i zniszczone krawężniki, chodniki, klomby, zostaną również 

uporządkowane chaotyczne rozmieszczone miejsca 

parkingowe, które nie odpowiadają obecnemu 

zapotrzebowaniu mieszkańców Bielska-Białej. Względy 

praktyczne, estetyczne ale przede wszystkim bezpieczeństwo 

bielszczan są priorytetami które stwarzają potrzebę budowy 

kolejnego parkingu na terenie miasta. Zakres projektu: 

1. Adaptacja terenu zielonego w okolicach budynku nr 5 i 9 

na cele ciągów pieszo-jezdnych i miejsc postojowych. 

W tym: 

-   utwardzenie części tereny (reprofilacja terenu, regulacja 

studzienek infrastruktury technicznej), 

-   wycinka części drzew, 

-   wykonanie instalacji oświetleniowej, 

-   wydzielenie ciągów pieszo jezdnych i miejsc postojowych 

dla samochodów osobowych. 

2. Modernizacja i przebudowa nawierzchni sąsiadujących z 

terenem zielonym dróg i chodników.  

W tym: 
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-   remont nawierzchni istniejących, 

-   przebudowa nawierzchni z dostosowaniem do 

adaptowanego sąsiedniego terenu zielonego, 

-  wydzielenie ciągów pieszo jezdnych i miejsc postojowych 

dla samochodów osobowych. 

8 OBB008 Iwona Rakowska Boisko wielofunkcyjne - Ogródek Jordanowski (ul. 

Wyzwolenia) / Prezentowany projekt ma na celu budowę 

wielofunkcyjnego i ogólnodostępnego boiska sportowego, 

umożliwiającego uprawianie sportu zarówno przez dzieci, 

młodzież jak i osoby dorosłe z naszej dzielnicy. Głównym 

celem inwestycji jest zwiększenie aktywności fizycznej 

podniesienie poziomu kultury fizycznej oraz sprzyjanie 

tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia 

zdrowego stylu życia. Poprawa infrastruktury zwiększy 

również komfort, bezpieczeństwo, a także da szansę na 

kolejne atrakcyjne propozycje sportowo - rekreacyjne oraz 

efektywniejsze wykorzystanie zmodernizowanej  

infrastruktury. Ponadto nowy ogólnodostępny obiekt 

sportowy umożliwi: 

- aktywny wypoczynek, 

- organizowanie imprez sportowych (pikników), 

- poprawę wydajności i sprawności fizycznej dzieci i 

młodzieży, 

- ograniczenie tendencji do siedzącego trybu życia, 

- wykształcenie w społeczeństwie świadomości w zakresie 

wartości aktywnego wypoczynku  oraz korzystnych 

nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego, 

- zwiększy udział społeczności lokalnej w zajęciach rekreacji 

ruchowe. 

Powstałe boisko stanowić będzie część terenu rekreacyjno-

sportowego Ogródka Jordanowskiego służącego również jako 

miejsca spotkań, które integruje ludzi, zwłaszcza młodzież, a 

tym samym wzmacnia więzi społeczne. 

Ogródek 

Jordanowski ul. 

Wyzwolenia 

467.274 NEGATYWNA 

Wydając opinię negatywną 

Zespół zwrócił uwagę na fakt, 

iż występuje niezgodność 

z miejscowym planem 

zagospodarowania 

przestrzennego. Taka 

lokalizacja jest 

niedopuszczalna, realizacja 

boiska wymaga wycięcia 

dwóch cennych drzew. W 

odległości ok. 250m, na terenie 

Szkoły Podstawowej nr 9, w 

2019 roku przewidziana jest 

budowa boiska 

wielofunkcyjnego. 

9 OBB009 Paweł Halotta "Trasy w Dolinie Krzywej". Trasa w "Dolinie Krzywej" 

przeznaczona do narciarstwa biegowego w okresie 

zimowym oraz wykorzystywana jako trasa rowerowo-

Tereny zieleni we 

wschodniej część 

Bielska-Białej w 

608.892 NEGATYWNA 

Wydając opinię negatywną 

Zespół zwrócił uwagę na fakt, 
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biegowa poza zimą / W ramach projektu proponuje się trasę 

o różnorodnym zastosowaniu. 

1. W okresie zimowym trasę narciarstwa biegowego, 

zwanego także narciarstwem przełajowym lub turystycznym. 

Mając na uwadze znikome propozycje tras w Bielsku, przy 

jednoczesnym ogromnym zainteresowaniu narciarstwem, 

realizacja projektu byłaby długo oczekiwaną propozycją dla 

mieszkańców i turystów. Narciarstwo turystyczne jest łatwo 

dostępne dla osób w każdym wieku oraz sprzyja wspólnym 

spacerom i niekontuzyjnej rywalizacji. Jednocześnie w 

zależności od intensywności należy do aktywności 

pobudzającej wiele partii mięśni. Trasa przebiegała by na 

granicy terenów zielonych potoku Krzywa. Potok położony 

jest w głębokim jarze i jest mocno zalesiony. Wykorzystując 

naturalne ukształtowanie terenu można stworzyć trasę 

przebiegającą po dwóch jego brzegach, której całkowita 

długość w obwodzie wynosiłaby 1,6 km. Obszar Lipnika 

Górnego jest położony znacznie wyżej w stosunku do 

centrum miasta w bezpośrednim sąsiedztwie północnych 

stoków góry Gaiki 808m będącej częścią Beskidu Małego. 

Warunki śnieżne w tych okolicach są dzięki temu znacznie 

lepsze. Trasa narciarska zasadniczo nie powinna wymagać 

sztucznego naśnieżania, jedynie nałożenia śladu. Istnieje 

możliwość zainstalowania systemu mierzącego czas jednego 

okrążenia co zwiększy walory rywalizacji sportowej. 

W ramach przygotowania trasy należało by wyrównać i 

wstępnie utwardzić pas ziemi o szerokości 200 cm co 

pozwala na poprowadzenie dwóch torów narciarskich. 

Utwardzenie powinno zachować terenowy charakter trasy. 

Tory powinny być tak zaprojektowane, aby spełniały 

wymagania FIS tj. 

17-30 cm - to przedział odległości obu rynien od siebie 

(mierzonej od środka każdej rynny) 

2-5 cm - to głębokość rynien 

100-120 cm - to minimalna odległość torów od siebie 

(między środkami każdej pary rynien), jeśli na szlaku 

dolinie potoku 

Krzywa, z dojazdem 

od ulicy Krakowskiej 

i/lub Krańcowej.  

iż wskazane we wniosku tereny 

są własnością Skarbu Państwa 

oraz osób prywatnych (ok. 50 

prywatnych działek). Do 

wniosku nie dołączono 

pisemnej zgody ww. 

właścicieli. Na moment 

składania wniosku, ze względu 

na brak uzgodnień z ww. 

właścicielami terenów, 

realizacja nie jest możliwa. 

Koszt inwestycji wg kalkulacji 

sporządzonej przez Wydział 

Inwestycji, przekracza kwotę 

przewidzianą na zadanie 

ogólnomiejskie i wynosi ponad 

600 tys. zł. 
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prowadzony jest więcej niż jeden tor 

2. W okresie poza zimą trasa była by wykorzystywana jako 

rowerowa „leśna", biegowa czy też nordic walking. 

Naturalne, niejednorodne ukształtowanie terenu stanowić 

będzie dużą atrakcję. Istnieje możliwość zainstalowania 

systemu mierzącego czas jednego okrążenia co zwiększy 

walory rywalizacji sportowej. 

3. W ramach kompleksu sportowego proponuje się w 

przyszłości siłownię na wolnym powietrzu. Co będzie 

stanowiło dużą atrakcję dla przyjezdnych i okolicznych 

mieszkańców Lipnika.  

Dojazd do kompleksu: proponuje się dwie drogi dojazdowe: 

od strony ul Krakowskiej i Łosiowej z miejscami 

postojowymi oraz od strony Krańcowej i Danielowej ze 

zlokalizowanym tam drugim placem postoju aut. 

W celu zwiększenia czasu dostępności rekreacyjnej 

proponuje się w przyszłości oświetlenie ścieżki i siłowni do 

godziny 22:00. Oświetlenie solarne podkreśliło by efekt 

ekologiczny inwestycji. 

Tereny Lipnika Górnego są aktualnie niedoinwestowane i 

niedocenione pod kątem wykorzystania ogromnego 

nieskażonego jeszcze potencjału rekreacyjnego. Jednocześnie 

inicjatywa ta jest zgodna z priorytetowymi wnioskami 

rozwijania funkcji turystyczno-rekreacyjnej na bazie 

obszarów podstokowych w Lipniku. Jest to znakomita 

okazja, aby uatrakcyjnić ten teren mieszkańcom całego 

Bielska-Białej oraz okolicznych gmin, między innymi: Kóz, 

Pisarzowic. 

10 OBB010 Rafał Drelich Ratują, szkolą się i integrują społeczność lokalną. 

Modernizacja 4 OSP Bielska-Białej poprzez wymianę 

lekkich samochodów pożarniczych w OSP: Komorowice 

Krakowskie, Komorowice Śląskie, i Stare Bielsko oraz 

remont sali i klatki schodowej OSP Straconka / 

Ochotnicze Straże Pożarne w Bielsku-Białej Komorowicach 

Śląskich, Komorowicach Krakowskich, Starym Bielsku i 

Straconce od ponad stu lat służą społeczeństwu poprzez 

OSP Komorowice 

Śląskie - ul. 

Katowicka 65, 

OSP Komorowice 

Krakowskie - ul. 

Olimpijska 16, 

OSP Stare Bielsko- 

ul. Jana Sobieskiego 

500.000 POZYTYWNA 
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ratowanie zdrowia, życia i mienia mieszkańców miasta 

Bielska-Białej oraz okolicznych miejscowości. 

Jednostki OSP z Komorowic Śląskich, Komorowic 

Krakowskich i Starego Bielska obecnie dysponują 

wysłużonymi lekkimi samochodami pożarniczymi, których 

wiek dobiega 20 i więcej lat. Utrzymanie tych samochodów 

w gotowości do działania wiąże się z dużym 

zaangażowaniem mechaników członków OSP. Wysłużone 

samochody nie gwarantują także takiego poziomu 

bezpieczeństwa jak nowe, a przecież często poruszają się 

jako pojazdy uprzywilejowane w ruchu. Przy występujących 

coraz częściej miejscowych zagrożeniach związanych ze 

zjawiskami atmosferycznymi, takimi jak wichury i 

intensywne opady deszczu oraz związanych z usuwaniem 

wycieków płynów eksploatacyjnych z dróg, samochody 

lekkie stanowią bardzo dobre narzędzie do działań 

pozwalające na przewóz sprzętu i zastępów strażaków. W 

Bielsku-Białej zdarzenia te występują coraz częściej i na dużą 

skalę. Podtopione posesje często znajdują się w gęstej 

zabudowie, gdzie lekki samochód pozwala na łatwiejsze 

manewrowanie. Ponadto, gdy akcje powodziowe są 

długotrwałe samochód typu bus pozwala na zapewnienie 

dobrego komfortu pracy strażaków. We wskazanych 

jednostkach funkcjonują także młodzieżowe drużyny 

pożarnicze zrzeszające młodych adeptów pożarnictwa, którzy 

w przyszłości zastąpią starszych druhów w działaniach 

ratowniczych. Nowe lekkie samochody pożarnicze pozwolą 

także na zwiększenie możliwości, bezpieczeństwa i komfortu 

w pracy z młodzieżą m.in. w czasie przewozu drużyn na 

zawody sportowo-pożamicze, turnieje i inne organizowane 

dla młodzieży przedsięwzięcia. Koszt zakupu 3 lekkich 

samochodów pożarniczych wyniesie 375 000,00 zł tj. 125 

000,00 zł za jeden samochód. 

OSP Straconka nie ogranicza swojej działalności do sfery 

ratowniczej. Aby skutecznie nieść pomoc druhowie 

doskonalą swoje umiejętności i wzbogacają wiedzę poprzez 

307A, 

OSP Straconka - ul. 

Górska 129 



PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE 

- 13 - 

 

NR  

KOLEJNY 
NR OBB 

IMIĘ I NAZWISKO  

PROJEKTODAWCY 
TYTUŁ/OPIS LOKALIZACJA 

KWOTA 

SZACUNKOWA PO 

WERYFIKACJI * 

 

OSTATECZNA OCENA 

ZESPOŁU 

WERYFIKACYJNEGO 

POZYTYWNA/NEGATYWNA  

ćwiczenia i szkolenia. Jednostka współpracuje także z 

instytucjami na terenie osiedla i miasta Bielsko-Biała, jak: 

Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Rada Osiedla Straconka, 

Parafia Straconka, Szkoła Podstawowa Nr 26, Przedszkole Nr 

36, Leśnictwo Straconka. W sali strażnicy OSP Straconka 

oprócz szkoleń druhów OSP, odbywa się wiele spotkań, 

imprez i uroczystości. Wymienić tutaj można: coroczne 

spotkanie z seniorami z osiedla Straconka organizowane 

wspólnie z Radą Osiedla, zebrania sprawozdawcze Rady 

Osiedla Straconka, spotkanie ze św. Mikołajem dla dzieci 

organizowane wspólnie ze Szkołą Podstawową Nr 26, 

zabawa karnawałowa dzieci z Przedszkola Nr 36, spotkania 

przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i 

jednostek organizacyjnych miasta oraz innych instytucji w 

celu zrealizowania konsultacji społecznych, a także w 

przypadku wystąpienia problemów na terenie osiedla 

Straconka, których rozwiązanie wymaga udziału 

mieszkańców. W sali OSP Straconka zorganizowane zostało 

także spotkanie opłatkowe OSP miasta Bielska-Białej oraz 

eliminacje miejskie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej, a także spotkanie młodzieży polskiej i 

francuskiej w ramach Światowych Dni Młodzieży. OSP 

Straconka użyczyła także salę m.in. na spotkanie osób 

organizujących akcję Szlachetna Paczka, a od kilku lat 

użycza salę organizatorom Góralskiej Pasterki w Straconce. 

Obecnie sala i klatka schodowa wymagają przeprowadzenia 

remontu, aby przez kolejne lata mogły służyć jako miejsce 

spotkań mieszkańców i szkoleń strażaków. W ramach 

remontu, którego koszt szacuje się na 125 000,00 zł należy 

zrealizować następujące przedsięwzięcia: 

    wykonanie wylewki i wymiana podłogi na sali - 45 000,00 

zł, 

    montaż klimatyzacji na sali - 25 000,00 zł, 

    remont ścian i sufitu sali OSP oraz remont klatki 

schodowej - 55 000,00 zł. 

Całkowity koszt niniejszego projektu modernizacji 4 
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jednostek OSP szacuje się na kwotę 500 000,00 zł 

 

11 OBB011 Elżbieta Rosińska  Park rekreacyjno-wypoczynkowy przy ul. Stawowej / 

Projekt pozwoli na utworzenie miejsca wypoczynku i 

rekreacji nic tylko dla mieszkańców pobliskich Osiedli 

(Wojska Polskiego, Kopernika, Polskich Skrzydeł, 

Aleksandrowie, Starego Bielska), ale również dla innych 

spacerowiczów. Na części tego terenu powstanie niebawem 

Skatepark, który mieszkańcy wygłosowali we wcześniejszej 

edycji BO. Park pozwoli mieszkańcom na przyjemne 

spędzenie wolnego czasu bez dodatkowych nakładów 

finansowych (ewentualne miejsca do grillowania, plac zabaw 

dla dzieci), pozwoli na aktywny wypoczynek (ścieżki 

zdrowia, skatepark itp.). W przyszłości może to być miejsce 

imprez organizowanych dla mieszkańców. 

Zagospodarowanie tego terenu i zamienienie go na piękny 

zielony zakątek z całą pewnością uatrakcyjni sąsiadujące z 

nim „blokowiska". Tym samym znikną zarośla i chaszcze, 

które obecnie tylko skrywają śmieci, oraz butelki i puszki po 

wieczornych i nocnych „biesiadach". Ten projekt obejmuje 

uporządkowanie terenu, wytyczenie ścieżek i alejek, 

ustawienie ławek oraz (jeśli koszty pozwolą) oświetlenie 

terenu. 

Projekt budowlany na taki park został wykonany w 2008 

roku na zlecenie Urzędu Miejskiego, jednak z uwagi na brak 

funduszy -jego realizacja została wstrzymana. W związku z 

tym w chwili obecnej można oprzeć się na jego założeniach, 

co pozwoli ograniczyć koszty. 

Teren o powierzchni 

ok. 1,5 - 2 ha 

zlokalizowany 

pomiędzy Osiedlami: 

Wojska Polskiego i 

Kopernika a 

dokładnie między: ul. 

Cieszyńską - na 

wysokości 

"Biedronki" i stacji 

benzynowej "Shell" 

(południe) a ul. 

Stawową (zachód), 

ul. Spółdzielców 

(północ) i ul. Wodną 

(wschód) 

500.000 

(dla ograniczonego 

zakresu prac) 

POZYTYWNA 

12 OBB012 Dawid Rudnicki Rewitalizacja Strzelnicy Miejskiej / Celem projektu jest 

REWITALIZACJA istniejącej STRZELNICY MIEJSKIEJ. 

Aktualnie na terenie miasta nie znajduje się działająca i 

powszechnie dostępna strzelnica. Realizacja projektu - w 

miejscu już istniejącej, lecz nieużytkowanej strzelnicy - 

stworzyłaby warunki do uprawiania sportów strzeleckich 

mieszkańcom i turystom. Aktywizowałaby istniejące i 

nowopowstające stowarzyszenia strzeleckie do intensyfikacji 

Błonia miejskie. 

Obiekt znajduje się 

na dz. 421/1 obręb 

Mikuszowice Śląskie 

i 894/33 Gmina 

Bystra Śląska - 

Miasto 

460.000 NEGATYWNA 

Wydając opinię negatywną 

Zespół zwrócił uwagę na fakt, 

iż jest to teren zamknięty 

Resortu Obrony Narodowej na 

podstawie decyzji nr 38/MON/ 

z 10.02.2017r. (Dz.Urz. poz 

33), działka poz. 491. 
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działalności. Atrakcyjna lokalizacja dodatkowo poszerzy 

ofertę aktywnego spędzania czasu wolnego na terenie Błoni. 

Powszechnie dostępna strzelnica miejska wpłynie 

pozytywnie na poziom umiejętności pro obronnych 

obywateli. W ramach projektu zostanie przeprowadzona 

rewitalizacja istniejącej lecz nie działającej strzelnicy 

miejskiej. Aby dobrze i skutecznie przeprowadzić 

rewitalizację konieczne jest wykonanie projektu rewitalizacji 

obejmującego: 

    Przebudowę wałów ochronnych 

    Remont kulochwytów 

    Remont bunkrów (tarczowni) przy kulochwycie 

    Wykonanie ogrodzenia 

    Remont odwodnienia terenu 

    Budowę wiat strzeleckich i budynku gospodarczego-

sanitarnego 

    Uporządkowanie zieleni 

Po wykonaniu projektu nastąpi jego realizacja. 

13 OBB013 Łukasz Ćwik Lotniczy Plac Zabaw / Celem projektu jest budowa placu 

zabaw dla dzieci o tematyce lotniczej na jednym z najpiękniej 

położonych lotnisk w Polsce w Bielsko – Bialskich 

Aleksandrowicach. Plac zabaw ma przybrać formę 

edukacyjną, dzięki czemu nasze pociechy aktywnie i 

pożytecznie będą mogły spędzać czas na lotnisku. Chcemy 

aby przez ten projekt lotnisko stało się jeszcze bardziej 

przyjazne dla mieszkańców Bielska – Białej i okolic, a 

jednocześnie promować nasze miasto oryginalnym placem 

zabaw umiejscowionym na jednym z najpiękniej położonych 

lotnisk w Polsce. Formuła placu ma nawiązywać do jego 

lokalizacji, czyli na placu mają znaleźć się takie elementy 

jak: kiwak helikopter, kiwak samolot, huśtawka gniazdo 

bociana, ławka samolot, wieża kontroli lotów ze zjeżdżalnią, 

tablica rysunkowa i mała architektura (ławki, kosze na 

śmieci). Największe urządzenie ma stanowić samolot oraz 

helikopter, wyposażony w elementy sprawnościowe, 

drabinki, rurę strażacką, siatki, zjeżdżalnię czy śmigło, które 

Teren lotniska 

Aleksandrowice - 

Aeroklub Bielsko-

Bialski, 43-300 

Bielsko-Biała, ul. 

Cieszyńska 321, 

działka przyległa do 

budynku portu od 

strony wschodniej 

217.000 POZYTYWNA 
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dzieci mogą rozkręcić korbką znajdującą się wewnątrz 

samolotu. Wśród wymienionych elementów odnajdą się więc 

zarówno starsze dzieci jak i najmłodsi.  

14 OBB014 Beata Żyrek Biblioteka na miarę XXI wieku - projekt o tym, dlaczego 

warto Książnicę Beskidzką, filię Lipnik zaopatrzyć w 

nowości wydawnicze, książki z dużą czcionką, audiobooki 

oraz sprzęt multimedialny i biurowy / Fundusze otrzymane 

z Budżetu Obywatelskiego przeznaczone zostaną na zakup 

nowości wydawniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

oraz książek wydanych dużą czcionką z przeznaczeniem dla 

osób starszych, słabo widzących. Są to pozycje poszukiwane 

przez czytelników, ale ze względu na wysoką cenę 

posiadamy niewielką ich ilość w Bibliotece. Projektodawca 

chciałby również powiększyć zbiory audiobooków coraz 

częściej poszukiwanych przez czytelników. Biblioteka 

nieustannie rozszerza swoją działalność i oprócz gromadzenia 

i udostępniania zbiorów prowadzi Dyskusyjny Klub Książki. 

Wnioskodawczyni chciałaby rozszerzyć ofertę organizując 

Dyskusyjny Klub Filmowy. Na ten cel planuje się pozyskać 

środki z Budżetu Obywatelskiego i zakupić projektor 

multimedialny, laptop, ekran projekcyjny. Projekt ma na celu 

zaoferowanie czytelnikom, zwłaszcza osobom starszym 

możliwość dostępu do tej formy promocji kultury, które ze 

względu na wiek, zdrowie lub odległość nie są w stanie 

uczestniczyć w imprezach kulturalnych organizowanych w 

naszym mieście. Projektor multimedialny i urządzenie 

wielofunkcyjne (ksero-drukarka) pomoże w uatrakcyjnieniu 

lekcji bibliotecznych oraz spotkań z przedszkolakami, które 

są prowadzone w placówce. Planuje się również zakup 

sprzętu biurowego (regały na audiobooki, biurka), które 

znacznie poprawią funkcjonalność i estetykę Biblioteki. W 

tym celu planuje się również zakup stołów konferencyjnych 

do czytelni oraz stolików i krzesełek dla dzieci. 

Biblioteka znajduje 

się w centrum 

Lipnika, w pobliżu 

Poczty, Domu 

Kultury, Szkoły 

Podstawowej, ul. 

Lipnicka 133 w 

Bielsku-Białej 

20.000 POZYTYWNA 

15 OBB015 Piotr Batkowski Remont drogi dojazdowej oraz chodników przy ul. 

Księcia Przemysława / Zadanie obejmuje: remont będącej w 

złym stanie technicznym drogi przy ul. Księcia Przemysława. 

Proponowany remont 

zlokalizowany jest w 

rejonie Osiedla 

495.000 POZYTYWNA 
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Remont zakresem obejmuje: rozebranie istniejącej 

nawierzchni z trylinki, wykonanie właściwej podbudowy, 

ułożenie kostki brukowej wielobarwnej grubości 8 cm., wraz 

z wymianą krawężników oraz częściową naprawą lub 

wymianą chodników na powierzchni około: 1.470 m2 

Zakres prac obejmuje również koszt wywozu materiałów z 

rozbiórki wraz z opłatą za wysypisko i wszystkie inne tu nie 

wymienione a niezbędne dla realizacji prac roboty 

towarzyszące, w tym wykonanie dokumentacji projektowej, 

przebudowę sieci gazowej. 

Piastowskiego oraz w 

pobliżu. 

16 OBB016 Janusz Goszczyński Remont drogi dojazdowej i chodników w rejonie szkoły i 

osiedla przy ul. Mieszka I w Bielsku-Białej / Realizacja 

zadania będzie polegać na: 

-  rozebraniu istniejącej nawierzchni asfaltowej drogi, 

rozebranie krawężników i obrzeży na powierzchni około 640 

m2, 

-  rozebraniu istniejącego chodnika wraz z obrzeżami 

trawnikowymi lub krawężnikami w zależności od potrzeb na 

powierzchni około 390 m2, 

-  wykonanie właściwego korytowania, oraz podbudowy w 

zależności od nawierzchni ciągu komunikacyjnego, 

-  ułożenie wielobarwnej betonowej kostki brukowej 2T 

grubości 8 cm. na jezdni oraz 8 cm na chodnikach wraz z 

zabudową krawężników lub obrzeży w zależności od potrzeb, 

-  częściowy remont odwodnienia terenu w tym regulacja 

studzienek itp. 

-  wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki wraz z opłatą 

za wysypisko. 

Inwestycja 

zlokalizowana jest na 

wskazanych 

działkach w rejonie 

osiedla przy ul. 

Mieszka I w Bielsku-

Białej.  

190.000 POZYTYWNA 

17 OBB017 Krzysztof Franciszek 

Kozik 

Czyste powietrze i oszczędne ogrzewanie / Projekt składa 

się z dwóch części 

Część pierwsza dotyczy poprawy jakości powietrza w 

bielsko-bialskich żłobkach i przedszkolach. W ramach tej 

części przewidywany jest zakup oczyszczaczy powietrza dla 

tych placówek. Kosztorys zawiera także koszty eksploatacji 

(wymianę środka higienicznego). Oczyszczacze wyłapują i 

Szkoły, przedszkola, 

żłobki, placówki 

Miejskiego Domu 

Kultury 

500.000 POZYTYWNA 
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ograniczają rozwój bakterii, wirusów, roztoczy, alergenów, 

pleśni, kurzu. Ponadto, urządzenia nawilżają powietrze, co 

ma znaczenie szczególnie w sezonie grzewczym. Suche 

powietrze wysusza śluzówkę przez co organizm jest mniej 

odporny na działanie bakterii i wirusów, a więc bardziej 

podatny na przeziębienia, grypy i alergie, poprawiając jakość 

zabawy i snu u najmłodszych. 

Część druga dotyczy edukacji mieszkańców Bielska-Białej. 

Jego celem jest zwiększenie świadomości ekologicznej w 

odniesieniu do problemu ograniczenia niskiej emisji. Składa 

się z trzech elementów: 

 cyklu szkoleń w domach kultury. Szkolenia będą 

dotyczyć praktycznych aspektów ogrzewania domu, m. 

in.: wyboru kotła grzewczego, doboru odpowiedniego 

paliwa,   termomodernizacji budynku. Prowadzącymi 

szkolenia będą  specjaliści z zakresu techniki i paliw 

grzewczych. Promocja  postaw ekologicznych powiązana 

zostanie z doradztwem na temat oszczędnego ogrzewania 

budynku. Ekologia połączona będzie z 

wiedzą praktyczną, tak aby beneficjenci projektu widzieli 

interes w działaniach na rzecz ograniczenia smogu.  

 happeningu w Parku Słowackiego. Jego celem będzie 

zainteresowanie dzieci problemem smogu 

oraz zachęcenie dorosłych do uczestnictwa w cyklu anty 

smołowych szkoleń w domach kultury. 

Narzędziami edukacji będą animacje dla dzieci i 

rozdawane gadżety szkoleniowe. 

 kampanii edukacyjnej w mediach drukowanych, w radiu, 

w Internecie. Odcinki artykułów edukacyjnych 

poruszą m.in, przyczyny powstawania smogu, jego 

wpływ na zdrowie człowieka, sposoby pomiaru  oraz   

redukcji   pyłów, pokażą narzędzia i zachowania 

ograniczające stężenie substancji toksycznych w 
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powietrzu, założenia uchwały   antysmogowej dla 

województwa śląskiego. W serii artykułów 

wypowiedzą się specjaliści, począwszy od kominiarza, a 

skończywszy na lekarzach medycyny. 

Całość w formie tekstu oraz atrakcyjnych wizualnie 

infografik.W założeniu elementy drugi i trzeci poza funkcją 

edukacyjną, pełnią też funkcję promocyjną, zachęcając 

bielszczan do udziału w szkoleniach w Domu Kultury. 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBB018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monika Kubies 

 

 

 

 

 

Plaża Miejska / Bliżej rzeki – to myśl przewodnia projektu 

PLAŻA MIEJSKA. 

Rzeka Biała od wieków stanowi ważny punkt na mapie 

Bielska-Białej. Oprócz wartości historycznej ma ona 

ogromne walory przyrodnicze, które do tej pory nie zostały 

wykorzystane. Nasz projekt ma na celu stworzenie miejsca, 

dzięki któremu Bielszczanie zbliżą się do rzeki i zaczną w 

pełni korzystać z jej dobrodziejstw. Ważnym założeniem 

przedstawionej koncepcji budowy PLAŻY MIEJSKIEJ jest 

stworzenie przestrzeni z wzajemnie przenikającymi się 

funkcjami związanymi z odpoczynkiem, plażowaniem i 

spacerami wśród obszarów cennych przyrodniczo, jakie 

znajdują się w parku. Projekt obejmuje rozwój infrastruktury 

związanej z właściwym ukierunkowaniem ruchu 

turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo 

(uwzględniono komplementarność z planowanym projektem 

miejskim polegającym na ochronie różnorodności 

biologicznej z możliwością rozwoju ścieżek dydaktycznych). 

Z uwagi na szczególny charakter plaży jako miejsca 

wypoczynku – bez głośnej rozrywki -  wzięto pod uwagę 

konieczność zrównoważonego wykorzystania walorów 

przyrodniczych wskazanego miejsca. 

W ramach projektu powstanie pierwsza i jedyna w Bielsku-

Białej PLAŻA MIEJSKA. Będzie ona zlokalizowana na 

terenie dawno zapomnianego Parku Strzygowskiego, który 

rozciąga się wzdłuż ul. Partyzantów, między ul. Bobrową a 

dopływem potoku Straconka, do rzeki Białej. To właśnie tam, 

Projekt realizowany 

będzie na terenie 

dawnego „Parku 

Strzygowskiego”, 

wzdłuż ul. 

Partyzantów, nad 

brzegiem rzeki 

Białej, od strony ul. 

Leszczyńskiej, tuż 

obok tzw. „kaskad 

rzecznych”. Obszar 

będzie rozciągał się 

między rzeką Białą a 

ścieżką prowadzącą 

przez park. 

 

500.000 

 

 

 

 

 

 

 

NEGATYWNA 

Wydając opinię negatywną 

Zespół zwrócił uwagę na fakt, 

iż przedmiotowy teren jest 

objęty projektem unijnym 

pn.”Rewitalizacja miejskich 

systemów nadbrzeżnych” (teren 

cenny przyrodniczo). Trwają 

aktualnie prace 

inwentaryzacyjne i 

koncepcyjne (Zarz. Prezydenta 

Miasta Bielska-Białej nr 

ON.0050.2031.2017BFE z 10 

marca 2017. 
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wśród ciszy lasu, śpiewu ptaków i szumu Białej z  pobliskich 

kaskad, powstanie zupełnie nowa przestrzeń miejska, 

dostosowana do potrzeb Bielszczan w każdym wieku. Idealne 

walory przyrodnicze tego miejsca oraz ogromna, do tej pory 

niewykorzystana przestań, dają nam możliwość stworzenia 

nowoczesnej PLAŻY MIEJSKIEJ, o powierzchni blisko 

2.400m2! 

Cała przestrzeń PLAŻY MIEJSKIEJ zostanie podzielona na 

trzy strefy: 

STREFĘ PLAŻOWANIA 

STREFĘ AKTYWNOŚCI DLA DZIECI 

STREFĘ EKOLOGICZNEGO GRILLOWANIA 

STREFA PLAŻOWANIA - W ramach projektu powstanie 

ogromna przestań do plażowania, o łącznej powierzchni ok. 

2.000m2, w całości wysypana piaskiem. W ramach tej strefy 

wszyscy Bielszczanie i turyści będą mogli wygodnie rozłożyć 

się na piasku i zażywać słonecznych kąpieli, wśród szumu 

rzeki. Strefa zostanie wyposażona w 35 nowoczesnych, 

solidnych leżaków plażowych, 10 stolików oraz mnóstwo 

żywej roślinności (m.in. różnych gatunków paproci). Na 

aktywnych będzie czekać pełnowymiarowe boisko do 

siatkówki plażowej. W ramach strefy plażowania powstanie 

również oświetlona ścieżka z ekologicznych podestów 

drewnianych, o łącznej długości 130 m, która połączy 

istniejącą już ścieżkę parkową z nabrzeżem rzeki. W 

sąsiedztwie ścieżki umiejscowione zostaną ławki parkowe, 

parkingi rowerowe, kosze na śmieci oraz kosze na psie 

odchody. Olbrzymia przestrzeń, drewniana ścieżka oraz 

oryginalne wzornictwo małej architektury sprawią, że strefa 

plażowania przypadnie wszystkim do gustu. 

STREFA AKTYWNOŚCI DLA DZIECI - Kolejną bardzo 

rozbudowaną częścią PLAZY MIEJSKIEJ, będzie strefa 

aktywności dla dzieci. Założeniem tej przestrzeni jest ruch. 

Nie ma być to kolejny miejski plac zabaw, ale miejsce, gdzie 

dzieci poprzez zabawę i kontakt z przyrodą będą aktywnie 

spędzać czas na świeżym powietrzu. Jedną z atrakcji będzie 
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drewniany, nowoczesny tor sprawnościowy dla dzieci, na 

którym młodzi sportowcy będą mogli sprawdzić swoją 

szybkość, wytrzymałość oraz zwinność. Dodatkowo, tuż 

obok, powstanie 3-metrowa liniarnia przypominjąca 

piramidę, będąca ciekawą alternatywą dla ścianki 

wspinaczkowej. Strefę urozmaicą drewniane huśtawki 

tradycyjne, huśtawki wagowe oraz liczne bujaki. Cała 

przestrzeń ma być atrakcyjna dla dzieci, ale przede 

wszystkim mobilizować ich do wzmożonej aktywności 

fizycznej.   

STREFA EKOLOGICZNEGO GRILLOWANIA - Nowością 

w bielskiej przestrzeni miejskiej ma być strefa grillowania. 

Ta część PLAŻY MIEJSKIEJ odpowiada na rosnącą wśród 

mieszkańców Bielska-Białej potrzebę znalezienia 

przyjaznego miejsca do grillowania, w przestrzeni miejskiej. 

Obszar dawnego Parku Strzygowskiego, poprzez swoje 

walory przyrodnicze, idealnie nadaje się pod taką funkcję. W 

ramach projektu powstanie ekologiczna strefa z sześcioma 

oddzielnymi stanowiskami do grillowania. Każde z czterech 

stanowisk o powierzchni ok. 15m2, wyposażone zostanie w 

drewniane stoły i ławki piknikowe dla 6 osób, kosz na śmieci 

i grill lub palenisko. Koleje dwa będą większe, ok. 45m2 i 

będą przeznaczone dla 12 osób. Stanowiska będą miały 

owalną formę i pokryte zostaną ekologicznym podłożem. 

Grillowiska zostaną oświetlone (każde oddzielną latarnią 

parkową) oraz połączone ze sobą ekologicznymi ścieżkami. 

Olbrzymia powierzchnia, bajeczne walory przyrodnicze, 

mnóstwo atrakcji oraz ciekawe rozwiązania architektoniczne 

sprawią, że PLAŻĘ MIEJSKĄ pokochają wszyscy 

bielszczanie, bo to dla nich ma powstać to miejsce. 

W celu realizacji inwestycji będzie konieczne wycięcie drzew 

i samosiejek oraz uporządkowanie terenu objętego projektem. 

Całość terenu zostanie wyłożona geowłókniną, na którą 

zostanie wysypany piasek. Projekt PLAŻA MIEJSKA nie 

zakłada wniosku o zgodę na kąpiele w rzece. Celem projektu 

jest jedynie stworzenie unikatowego miejsca w sąsiedztwie 
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rzeki (bulwary). 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBB019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dariusz Gajny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa Parku Pamięci - Rewitalizacja Grobowca 

Rodziny Sennewaldt / Rekonstrukcja uszkodzonego przez 

wandali putta z białego marmuru wraz z dokończeniem 

innych prac konserwatorskich przy grobowcu byłego 

Burmistrza Bielska. Dokończenie rewitalizacji grobowca 

rodziny Sennewaldt jako główny element budowy na terenie 

cmentarza Lapidarium - Parku Pamięci. Rewitalizacja 

grobowca jest największą planowaną inwestycją ingerującą w 

nagrobki. Odtworzenie najbardziej zniszczonego nagrobka 

ma być sztandarową pozycją parku. Rewitalizacja 

prowadzona jest już od 3 lat głównie z zbiórek publicznych. 

W ramach BO wykonana zostanie rekonstrukcja putta z 

białego marmuru autorstwa F. Vogla, zniszczonego przez 

wandali. Odtworzenie napisów na cokole głównym oraz 

obramowania medalionu za wizerunkiem mężczyzny oraz 

dokończenie innych prac konserwatorskich. Teren wokół 

grobowca zostanie uprzątnięty. 

Stary Cmentarz 

Ewangelicki ul. 

Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego 

90.000 POZYTYWNA 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBB020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witold Kubik 

 

Telemedycyna dla Bielskich Seniorów / W ramach projektu 

planowane są innowacyjne działania nastawione na poprawę 

aktywności ruchowej seniorów na terenie miasta Bielsko-

Biała oraz na aktywizację społeczną mieszkańców: 

1. Każdy z uczestników programu /seniorów / zostanie 

zaproszony na wstępne badania lekarskie, a następnie 

zaopatrzony w specjalne, innowacyjne urządzenie do 

monitorowania stanu zdrowia, przy pomocy którego będzie 

mógł kontaktować się na bieżąco z lekarzem. 

2. Każdy z uczestników co tydzień będzie brał udział w 

ćwiczeniach rehabilitacyjnych prowadzonych indywidualnie 

Bielsko-Biała ponad 1.000.000 

 

NEGATYWNA 

Wydając opinię negatywną 

Zespół zwrócił uwagę na fakt, 

iż częściowo (teleopieka dla 

osób niesamodzielnych) zakres 

rzeczowy zadania objęty jest 

projektem pn.: „Efektywniejsze 

usługi opiekuńcze w Bielsku-

Białej dofinansowanym ze 

środków Unii Europejskiej, 

realizowanym od maja 2016r. 
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  oraz w grupach. Proces rehabilitacji odbywać się będzie 

poprzez dawkowanie odpowiednich ćwiczeń dostosowanych 

do potrzeb seniora lub grupy senioralnej. 

3. W   ramach   programu   prowadzone   będą   raz   na   

kwartał   zajęcia   ruchowo-integracyjne. Będą one miały na 

celu zwiększenie aktywności ruchowej seniorów 

poprzez organizację czterech dużych, dostępnych dla 

wszystkich seniorów imprez o charakterze sportowo-

rekreacyjnym, o różnym stopniu trudności: wiosną , latem i 

jesienią spacery nordic - walking a zimą spacery na nartach 

śladowych. 

4. Dodatkowo, w ramach programu przeszkolone zostaną 

osoby, które w przyszłości będą organizowały różne, 

innowacyjne działania nastawione na poprawę życia 

seniorów oraz wszystkich mieszkańców Bielska-Białej. 

do kwietnia 2018r. przez 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Bielsku-Białej w 

partnerstwie z Bielskim 

Stowarzyszeniem 

Artystycznym „Teatr Grodzki". 

W zakresie kosztów 

wprowadzenia systemu 

telemedycyny dla realizacji 

projektu, w roku bieżącym 

pozyskano szacunkową wycenę 

z firmy zajmującej się m.in. 

wdrażaniem takich systemów 

na terenie Polski - ok. 

600.000,00 zł. Koszt ten 

uwzględnia zakup urządzeń do 

zdalnej opieki (bez tabletów) 

oraz koszt wdrożenia 

oprogramowania i świadczenia 

usług serwisowych przez okres 

12 miesięcy. Jednakże w ww. 

zadaniu należy również 

uwzględnić koszt dostępu do 

Internetu (przyjmując 45 zł 

miesięcznie na osobę, roczny 

koszt dla minimalnie 100 

uczestników to 54.000 zł - 

technologia LTE). Koszt 

zakupu tabletów 8" (duży ekran 

umożliwiający osobom 

starszym łatwiejsze 

obsługiwanie sprzętu) ok. 1000 

zł/szt. Koszty te nie 

uwzględniają usługi montażu 

ewentualnej infrastruktury 

dostępowej do Internetu – w 
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przypadku braku zasięgu LTE. 

Koszty związane z prawidłową 

realizacją zadania (po 

zweryfikowaniu przez Wydział 

Informatyki tut. Urzędu) 

znacznie przekraczają kwotę 

przeznaczoną na projekty 

ogólnomiejskie tj. 500.000,00 

zł. Czas trwania postępowania 

o zamówienie publiczne 

(powyżej progów unijnych, 

złożona specyfikacja 

zamówienia, konieczność 

zastosowania dialogu 

technicznego) - co najmniej 6 

miesięcy. Wdrożenie 

(promocja, rekrutacja, 

utworzenie profilu pacjenta 

przez lekarzy – zebranie 

danych, umowy przekazania 

sprzętu z uczestnikami, 

przekazania sprzętu, instruktaż 

korzystania ze sprzętu) - 5 

miesięcy. Uwzględniając 

powyższe czas trwania projektu 

może wpłynąć na koszty jego 

realizacji (np. wyższe koszty 

związane z usługą LTE w 

przypadku krótkotrwałej 

umowy). Pozostający  okres  

przeznaczony na  korzystanie z 

wdrożonego systemu  

uniemożliwia realizację założeń 

projektu np. przeprowadzenie 

szkolenia z obsługi przedmiot. 

systemu i znacznie przekroczy 
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okres 1 roku. 

21 OBB021 

 

Grażyna Lorek Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej, pl. 

M. Lutra 7/ Celem projektu jest modernizacja boiska 

znajdującego się przy Szkole Podstawowej nr 2 Towarzystwa 

Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej, pl. M. Lutra 7. SP2 

jest szkołą publiczną, rejonową, nieodpłatną prowadzoną 

przez niepubliczny organ, tj. Towarzystwo Szkolne im. M. 

Reja w Bielsku-Białej. Uczy się w niej około 500 dzieci, 

zarówno z rejonu jak i z terenu całego miasta. Szkoła cieszy 

się dużą renomą z uwagi na wysoki poziom nauczania i 

przyjazną atmosferę. Boisko szkolne, które jest przedmiotem 

tego projektu, posiada nieremontowaną od 40 lat 

nawierzchnię asfaltową, przestarzałe bramki i wymagające 

remontu szczątkowe trybuny. Zdecydowanie nie odpowiada 

więc standardom współczesnych boisk szkolnych. SP2 duży 

nacisk w edukacji kładzie na wychowanie fizyczne i zajęcia 

sportowe. Remont boiska jest więc dla szkoły sprawą 

priorytetową. Niestety na pomoc finansową naszego organu 

prowadzącego nie możemy liczyć, gdyż jest on organizacją 

non-profit i środków takich nie posiada. W odróżnieniu zaś 

od szkół niepublicznych, pobierających od swoich uczniów 

opłaty wpisowe i miesięczne czesne. Szkoła nie uzyskuje 

dodatkowych funduszy, które mogłaby przeznaczyć na ten 

cel.  

Ponadto reforma edukacji sprawia, iż w najbliższych dwóch 

latach ilość uczniów w SP2 znacząco wzrośnie, do niemalże 

700. Środki z dotacji oświatowej szkoła przeznacza na 

bieżące funkcjonowanie, drobne, niezbędne remonty, a z 

teraz w dobie reformy również na dostosowania 

klasopracowni. 

W ramach projektu pragniemy, aby powstało nowoczesne, 

wielofunkcyjne boisko spełniające współczesne standardy 

dostosowane do potrzeb szkoły, jednocześnie otwarte dla 

mieszkańców centrum Bielska-Białej. Jedynym, 

Boisko znajduje się 

przy Szkole 

Podstawowej nr 2 TS 

im. Mikołaja Reja w 

Bielsku-Białej przy 

placu ks. Marcina 

Lutra 7 

zlokalizowane jest na 

części działek o nr 

12/1, 1083 

480.000 POZYTYWNA 
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zlokalizowanym w tym rejonie dostępnym boiskiem jest 

obiekt zlokalizowany w Parku Słowackiego. Jest on jednak 

mocno eksploatowany i pomimo naszych licznych prób 

skorzystania z niego podczas zajęć wychowania fizycznego, 

najczęściej było to niemożliwe. Powstanie nowoczesnego 

ogólnodostępnego obiektu przy naszej szkole odciąży ten 

zlokalizowany w Parku Słowackiego. 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBB022 

 

1. Jakub Urbaniec  

2. Przemysław Olek 

 

Remont ulicy Krzywoustego na odcinku od skrzyżowania 

z ul. Mieszka I do skrzyżowania z ul. Wita Stwosza, na 

długości bloków Krzywoustego 12 i 9 (nazwa projektu 

zmodyfikowana) / Ulica Listopadowa na odcinku od ul. 

Piastowskiej do ul. Nad Potokiem jest w kiepskim stanie 

technicznym, a docelowo powinna stanowić pod względem 

przepustowości i jakości nawierzchni co najmniej 

równorzędną alternatywę dla obsługującej tą samą relację 

równoległej ulicy Wita Stwosza po przebudowie tej ostatniej, 

która będzie zrealizowana w 2017 roku. Druga z tych ulic ze 

względu na zlokalizowaną przy niej gęstą zabudowę 

wielomieszkaniową Osiedla Mieszka I powinna docelowo 

zachować bardziej lokalny i osiedlowy charakter niż ul. 

Listopadowa, co zresztą uwzględniono w projekcie 

przebudowy ulicy Wita Stwosza, projektując np. kilka 

wyniesionych tarcz skrzyżowań, spowalniających ruch. Ulica 

Listopadowa jest bardziej predestynowana do funkcji ulicy 

zbiorczej – po pierwsze ze względu na zdecydowanie mniej 

gęstą okoliczną zabudowę, a po drugie ze względu na 

obsługiwane podstawowe połączenie ulicy Piastowskiej z 

Osiedlem Sarni Stok, Centrum Handlowym SARNI STOK 

oraz z Zespołem Szkół przy ul. Filarowej. Autorom projektu 

wiadomo, że w planach jest remont ul. Listopadowej od ul. 

Piastowskiej do Grunwaldzkiej. Realizacja projektu 

stanowiłaby uzupełnienie tych planów drogowych. 

W związku z wyżej opisaną projektowaną przebudową ul. 

Wita Stwosza wskazaną inwestycją towarzyszącą 

(uzupełniającą) i sposobem na poprawę układu 

komunikacyjnego na Osiedlu Mieszka I byłby remont ul. 

ulica Listopadowa na 

odcinku od ul. 

Piastowskiej do ul. 

Nad Potokiem + ulica 

Bolesława 

Krzywoustego na 

odcinku od ul. 

Mieszka I do ul. Wita 

Stwosza 

340.000 POZYTYWNA 

(- po zmianie zakresu 

rzeczowego projektu). 

 Teren (ul. Krzywoustego) to 

droga publiczna 

administrowana przez MZD 
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Krzywoustego na wyżej wskazanym odcinku, nie 

remontowanym od ponad 20 lat (rozliczne ubytki i 

sfałdowania nawierzchni). 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBB023 Anna Sobiecka 

 

Kupa wstydu w naszym mieście - stworzenie systemu 

sprzątania psich nieczystości / Projekt ten powstał w 

odpowiedzi na potrzebę rozwiązania problemu psich kup w 

miejscach publicznych. Problem psich kup w naszym mieście 

jest szczególnie mocno widoczny nie tylko po okresie 

zimowym, gdy roztopy śniegu uwidaczniają zakopane 

wcześniej psie nieczystości, odbierając ochotę na spacery i 

przebywanie na miejskich terenach zielonych. W ramach 

rozwiązania tego problemu proponujemy stworzenie systemu 

pojemników na psie odchody, które pomagają w rozwiązaniu 

problemu, co z psią kupą zrobić i jak się jej pozbyć w sposób 

zgodny z obowiązującymi przepisami. Projekt ma na celu 

stworzenie na terenie miasta Bielska-Białej sieci stacji PSI 

PAKIET tj. dystrybutorami worków z pojemnikiem 

zbiorczym na odpady. Stacje mogą być malowane w 

dowolnym kolorze RAL dzięki czemu będzie stanowić 

spójny element z innymi systemami w naszym mieście. 

Dystrybutory będą wyposażone w ekologiczne worki typu 

PE-HD/d2w lub Mater-Bi - spełniające wymogi gospodarki 

odpadami i ich utylizacji w naszym mieście. 

Psie stacje zgodnie z 

projektem powinny 

się znaleźć przede 

wszystkim na terenie 

parków miejskich: 

Park Słowackiego, 

Park Włókniarzy, 

Park za Ratuszem, w 

miejscach 

wypoczynku i 

rekreacji: Bulwary 

Straceńskie, Błonia, 

Cygański Las, 

lotnisko oraz w 

miejscach gdzie 

odbywają się 

imprezy plenerowe 

np. Rynek 

139.000 POZYTYWNA 

(z uwagi na koszt utrzymania 

proponuje się pilotażowo 

zainstalować 25 stacji) 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBB024 

 

 

 

Robert Kulawiak Organizacja wykładów i warsztatów w ramach 

konferencji dla rodziców i wychowawców z cyklu 

"Wychowywać i uczyć" – wychowanie to zadanie / Celem 

priorytetowym projektu jest podkreślenie roli rodziców jako 

pierwszych wychowawców swoich dzieci oraz zwiększenie 

aktywnej współpracy pomiędzy rodzinami i placówkami 

edukacyjnymi w procesie wychowania i kształcenia. 

Efektywne wychowanie dzieci niemożliwe jest bez ścisłej 

współpracy z rodzicami. To właśnie oni są pierwszymi 

wychowawcami - wzorami postaw i zachowań dla swoich 

dzieci. Rodzina jest naturalnym poziomem kształcenia 

Bielsko-Biała 7.500 POZYTYWNA 
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młodego człowieka, dlatego to rodzina tworzy najważniejsze 

i niezastąpione środowisko wychowania dzieci i to rodzice są 

przede wszystkim odpowiedzialni za ten proces, dając 

osobisty przykład, a szkoła powinna wspierać rodziców w 

tym wyjątkowym zadaniu. Dlatego też rodzice, chcąc dobrze 

wychować dzieci, powinni mieć możliwość stałego 

podnoszenia kompetencji i doskonalenia w różnych sferach – 

wychowawczej, małżeńskiej, ludzkiej. Wychodząc z tego 

założenia, w ramach projektu przewidziano realizację 

wyznaczonego celu poprzez udział rodziców, wychowawców 

oraz społeczności lokalnej w wykładach, warsztatach i 

dyskusjach panelowych odbywających się w ramach czterech 

zorganizowanych otwartych konferencji z cyklu 

"Wychowywać i uczyć". 

25 

 

 

OBB025 

 

 

Robert Kulawiak 

 

 

Budowa ogólnodostępnego boiska ze sztuczną 

nawierzchnią na terenie przy ul. Lwowskiej/Krakowskiej 
/ Budowa ogólnodostępnego boiska ze sztuczną nawierzchnią 

na terenie działki przy skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i 

Lwowskiej w Bielsku-Białej (projekt dotyczy budowy 

wielofunkcyjnego boiska w skład którego wejdzie boisko ze 

sztuczną trawą do gry w piłkę nożną wraz z piłkochwytami 

oraz boisko tartanowe do piłki siatkowej i koszykowej). 

Działka nr 4305/2 

przy skrzyżowaniu 

ulic Krakowskiej i 

Lwowskiej 

500.000 NEGATYWNA 

Wydając opinię negatywną 

Zespół zwrócił uwagę na fakt, 

iż nieruchomość-działka 4305/2 

obręb Lipnik przeznaczona jest 

na budowę parkingu 

wielopoziomowego. Inwestycja 

ta została zapisana w 

Czteroletnim Planie 

Inwestycyjnym na lata 2017-

2020 pod pozycją 1.3. 

„Budowa parkingów”. Obecnie 

trwają prace związane z 

opracowywaniem dokumentacji 

projektowej na budowę 

parkingu przy ul. Lwowskiej i 

Krakowskiej w Bielsku-Białej. 

26 

 

 

 

 

OBB026 

 

Szymon Pachla 

 

Wodny Plac Zabaw / Projekt zakłada budowę na terenie 

Błoni „Wodnego Placu Zabaw", wzorowanego na podobnym 

placu zabaw istniejącym w Ośrodku Wypoczynkowym 

„Paprocany" w Tychach. „Wodny Plac Zabaw'" będzie 

składał się z bezpiecznej, antypoślizgowej, kolorowej 

Teren Błoni, ul. 

Pocztowa - dz. 428/3 

obręb ewidencyjny: 

Mikuszowice Śląskie 

ok. 1.000.000 NEGATYWNA 
Wydając opinię negatywną 

Zespół zwrócił uwagę na brak 

uwzględnienia w kosztorysie 

projektu sieci wodociągowej i 
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posadzki oraz zamontowanych na niej kilkunastu urządzeń 

wodnych do zabawy dla dzieci. Orientacyjna powierzchnia 

placu zabaw to ok. 300 m2 (w przypadku ograniczonej ilości 

środków finansowych może być mniejsza), a dodatkowo 

powinien zostać również wykonany plac wejściowy z 

miejscami do wypoczynku i nadzoru nad małymi dziećmi 

(powierzchnia ok. 50 m2) wraz z zielonym tarasem nad 

podziemną pompownią i stacją uzdatniania wody 

(powierzchnia ok. 50 m2). Obiekt należ) wyposażyć w 

instalacje wewnętrzną odprowadzania wody technologicznej, 

instalację wodociągową oraz instalację elektryczną. 

Przykładowe urządzenia wyposażenia: pączek wodny, 

aktywator placu zabaw, dysze Jelly, kopuła wodna, kwiaty 

wodne, armatki wodne, tunel wodny, itp. W posadzce 

powinno zostać zamontowane kolorowe oświetlenie, które 

jeszcze bardziej uatrakcyjni to miejsce, a w rejonie placu 

zabaw zamontowane elementy małej architektury: ławki, 

kosze na śmieci, wieszak na ubrania, regulamin, itp. Plac 

zabaw powinien zostać odgrodzony taflami ze szkła 

hartowanego lub innego typu materiałem w celu ograniczenia 

kosztów np. drewnianą palisadą z ławkami (tak jak w 

przypadku placu zabaw na Paprocanach). Podczas 

wykonywania dokumentacji projektowej można ograniczyć 

zakres zadania (np. zrezygnować z niektórych elementów 

wyposażenia lub zmniejszyć powierzchnię placu zabaw), aby 

koszt całej inwestycji zmieścił się w limicie 500.000,00 zł. 

W Bielsku-Białej brakuje takiej atrakcji, która w dodatku 

byłaby ogólnodostępna. W Parku Słowackiego znajduje się 

fontanna w głównej alei, przy której w sezonie bawi się 

niezliczona ilość dzieci. Jednak to miejsce jest stosunkowo 

niebezpieczne do zabawy, ze względu na śliską i twardą 

nawierzchnię alei, a także inne uwarunkowania. Natomiast 

budowa niewielkiego, a bardzo interesującego miejsca do 

zabawy w wodzie będzie unikatową atrakcją w tej części 

województwa śląskiego. Lokalizacja jej powstania jest 

nieprzypadkowa, bo teren Błoni jest ogrodzony i pod 

kanalizacji. Konieczność 

budowy sieci wodociągowej 

oraz przepompowni wody. Nie 

uwzględniono kosztów 

niezbędnej infrastruktury i 

dogrzewania wody. Koszt 

zadania zdecydowanie wyższy 

niż 500 tys. zł. oraz bardzo 

duże koszty utrzymania, po 

zrealizowaniu. 
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POZYTYWNA/NEGATYWNA  

nadzorem, a poza tym znajduje się na nim wiele innych 

urządzeń dla dzieci i młodzieży. „Wodny Plac Zabaw" byłby 

dodatkowym i bardzo ciekawym uzupełnieniem istniejącej 

już infrastruktury. Koszt proponowanej inwestycji wynika z 

szacunków. W celu ułatwienia realizacji zadania Urząd 

Miejski w Bielsku-Białej mógłby zwrócić się do Urzędu 

Miejskiego w Tychach w celu zdobycia dodatkowych i 

cennych informacji dotyczących budowy proponowanego 

miejsca rozrywki. Jestem przekonany, że budowa w/w placu 

zabaw stanie się trafioną inwestycją, która sprawi wiele 

radości najmłodszym mieszkańcom naszego miasta, a także 

przebywającym tu turystom. 

 
 

* PRZEDSTAWIONE KOSZTY SĄ SZACUNKOWE I POGLĄDOWE, KOSZT REALIZACJI MOŻE ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD OSTATECZNEGO 
ZAKRESU INWESTYCJI, WYNIKÓW PRZETARGU, ITD. 
 


