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1 29-OBB 

001 

Elżbieta Rosińska Skwer Marzeń / Projekt obejmuje remont istniejącego na osiedlu 

skweru, który szczególnie w jego centralnej części jest mocno 

zniszczony i zdewastowany - podsuszone drzewa otoczone 

resztkami wyłamanych krzewów. Brukowane ścieżki wokół klombu 

częściowo pozapadały się a w innych miejscach powstały 

wybrzuszenia. Brakuje oświetlenia terenu. Młodzież z bielskiego 

Zespołu Szkół Ogrodniczych wykonała projekt klombu 

stanowiącego centrum skweru. Jeśli projekt będzie zrealizowany - 

będą nowe nasadzenia, równe chodniki, nowe ławki, to mieszkańcy 

otrzymają ładne miejsce do wypoczynku. Istniejący skwer swój 

okres świetności ma już dawno za sobą - trzy podsuszone drzewa 

otoczone resztkami wyłamanych krzewów, które od dawna już nie 

tworzą zwartego żywopłotu. Jest to po prostu brzydkie miejsce, 

które często służy bezdomnym za toaletę. Z całą pewnością nic jest 

ono ozdobą Osiedla. Z pomocą przyszła grupa uczniów z bielskiego 

Zespołu Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca - i wykonała 

projekt klombu, który stanowi centrum skweru. Ścieżki znajdujące 

się wokół klombu również wymagają całkowitego remontu, bowiem 

jest na nich całe mnóstwo wybrzuszeń i zapadlisk bruku. Wokół 

brakuje nowych ławek i nieco ładniejszych (jednolitych) koszy na 

śmieci. Ławki mogłyby być obsadzone np. krzewami pnących róż 

lub innych roślin. Ponadto, jeśli koszty pozwolą - należałoby 

wykonać oświetlenie całego terenu. Jeżeli to wszystko uda się 

zrealizować, powstanie na Osiedlu Wojska Polskiego bardzo ładne 

miejsce, gdzie z przyjemnością można usiąść i odpocząć. Na 

skwerze powinna być umieszczona tabliczka z informacją że został 

on zaprojektowany przez uczniów Z.S.O. wymienionych z 

nazwiska. Tym sposobem nasze osiedle zyskałoby piękne zielone 

miejsce do wypoczynku a młodzi architekci zieleni mogliby 

pochwalić się pierwszym zrealizowanym projektem - to taki dobry 

początek, być może przyszłej kariery zawodowej. 

Skwer usytuowany 

pomiędzy 

pawilonem 

handlowo-

usługowym przy 

ul. Stawowej 29 a 

Cmentarzem 

Wojskowym przy 

ul. Saperów oraz 

parkingiem 

strzeżonym przy 

ul. Stawowej. 

100.000 POZYTYWNA 

2 29-OBB 

002 

Anna Duźniak-

Mleczko 

 

Osiedlowy Klub Seniora / Osiedlowy Klub Seniora to miejsce, w 

którym starsi mieszkańcy osiedla mogą spotkać się by ciekawie 

spędzić czas. Mogą tu rozwijać swoje pasje i zainteresowania, na 

które w życiu zawodowym brakowało czasu. Użytkownikami klubu 

Pawilon handlowy 

przy ul. Stawowej 

29 - siedziba Rady 

Osiedla oraz 

100.000 Projekt wycofany przez 

wnioskodawczynię 

pismem z dnia  

23 sierpnia 2017r. 
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mają być głównie seniorzy ale to nie znaczy, że nie mogą zaprosić 

na ciekawe zajęcia czy spotkania swoich przyjaciół mieszkających 

"po sąsiedzku" lub członków rodziny a szczególnie wnuków. Klub 

przede wszystkim powinien łączyć ludzi a nie dzielić. Powinien 

zachęcać do wyjścia z domu i do wzięcia udziału w różnych 

formach aktywności dostosowanej do ich wieku i kondycji 

fizycznej. Zajęcia ruchowe typu gimnastyka, basen taniec 

prowadzone pod okiem doświadczonych instruktorów pozwolą 

zadbać o własne zdrowie, natomiast warsztaty plastyczne nic tylko 

dostarczą ćwiczeń manualnych ale przede wszystkim dadzą 

możliwość ujawnić i rozwinąć zdolności artystyczne. Dzięki 

warsztatom komputerowym można zdobyć wiedzę , która pozwoli 

korzystać z dostępu do szeroko pojętej informacji i wiedzy za 

pośrednictwem Internetu - a przede wszystkim pozwoli nawiązać 

porozumienie z młodszym pokoleniem poruszającym się bardzo 

sprawnie wirtualnym świecie.. Będzie też miejsce na rozwinięcie 

talentów aktorskich w ramach już istniejącej Grupy Teatralnej 

(„Senior i TY**). Projekt zakłada również udział w prelekcjach o 

różnorodnej tematyce poczynając od rożnego rodzaju poradnictwa, 

poprzez historię, sztukę aż po podróże. Tematyka zajęć oraz 

prelekcji winna wynikać z propozycji uczestników i ich 

zainteresowań, dlatego w projekcie zakłada się jej „elastyczny" 

dobór co jest niesłychanie ważne by klub spełniał swoją rolę. Aby 

ułatwić całą procedurę rozliczenia projektu, proponuję by był on 

realizowany w okresie od 01.02.2018 r do 30.11.2018 r. W 

przypadku gdy to nic będzie konieczne to projekt może trwać nawet 

pełny rok kalendarzowy. 

pomieszczenia 

udostępnione przez 

SM "Strzecha". 

3 29-OBB 

003 

Józef Kos Wykonanie miejsc parkingowych obok pawilonu handlowo-

usługowego przy ul. Stawowej 29 w Bielsku-Białej / Proponowane 

do realizacji zadanie obejmuje wykonanie miejsc postojowych 

wzdłuż drogi dojazdowej obok pawilonu handlowo - usługowego 

przy ul. Stawowej 29 w Bielsku - Białej. Projektowane miejsca   

postojowe  dedykowane  są   przede  wszystkim   dla  osób  z  

małymi  dziećmi  oraz  z niepełnosprawnością, (razem 3 stanowiska) 

które przy obecnym zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu 

Teren 

zlokalizowany jest 

obok pawilonu 

handlowo-

usługowego przy 

ul. Stawowej 29 w 

Bielsku-Białej na 

działce 384/41 

ponad 135.000 NEGATYWNA 
Wydając opinię 

negatywną Zespół zwrócił 

uwagę na fakt, iż koszt 

realizacji projektu wraz z 

opracowaniem 

dokumentacji jest wyższy 

niż wskazany i wynosi 
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właśnie z powodu braku takich miejsc mają trudności w korzystaniu 

z usług oferowanych w  pawilonie.  Zakres prac to między innymi 

częściowe utwardzenie  istniejącego terenu w tym trawiastego na 

powierzchni około 180 m2 wraz z wykonaniem zabezpieczenia w 

postaci muru oporowego z gazonów lub pustaków betonowych 

wypełnionych kamieniem płukanym oraz ziemią o powierzchni 

około 100 m2. Ponadto remont nawierzchni istniejącej drogi przy 

pawilonie na powierzchni około 250 m2. Pawilon przy ul. Stawowej 

29 jest kluczowym dla mieszkańców osiedla Wojska Polskiego 

obiektem handlowo-usługowym. Poprzez swoje funkcje zabezpiecza 

potrzeby życiowe i społeczne o fundamentalnym znaczeniu dla jego 

mieszkańców. W związku z czym lepsze skomunikowanie obiektu w 

przestrzeni publicznej jest niesłychanie istotne. Przyjęcie projektu 

ma również wymiar podniesienia bezpieczeństwa ruchu w rejonie 

pawilonu. 

oraz działce 

Gminy Bielsko-

Biała. 

ponad 135 tys. zł. Nie 

uwzględniono 

przebudowy sieci 

oświetlenia, odwodnienia 

i przyjęto za niską cenę 

jednostkową 

przekraczającą kwotę 

przeznaczoną na zadania 

dla danej jednostki. 

Dokładny koszt zadania 

można określić po 

opracowaniu 

dokumentacji technicznej, 

dokonaniu uzgodnień 

branżowych i 

opracowaniu kosztorysu 

inwestorskiego. 

Ponadto, część 

wnioskowanego terenu – 

dz. 384/17 stanowi 

urządzony skwer 

rekreacyjny i zmniejszenie 

jego powierzchni oraz 

zlokalizowanie w 

bezpośrednim sąsiedztwie 

parkingu byłoby 

niekorzystne dla osób 

wypoczywających w tym 

miejscu 

4 29-OBB 

004 

Marzena 

Kostrzewska 

Bajkowy Plac Zabaw / Celem projektu jest doposażenie ogrodu 

przedszkolnego w urządzenia ogrodowe dla dzieci oraz wymianę 

nawierzchni chodnikowej na ścieżce ogrodowej. Plac zabaw ma 

przyjąć formę edukacyjną, dzięki czemu dzieci aktywnie i ciekawie 

będą mogły spędzać czas na świeżym powietrzu. Nowe urządzenia 

oprócz możliwości aktywnego wypoczynku wpłyną na zapewnienie 

Przedszkole nr 51 

ul. Dywizji 

Kościuszkowskiej 

9, 43-303 Bielsko-

Biała 

100.000 POZYTYWNA 
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dzieciom większego komfortu zabawy jak również zwiększenia ich 

bezpieczeństwa. 

Projekt obejmuje zakup i montaż następujących urządzeń 

ogrodowych: 

 Zestaw rekreacyjny 3- wieżowy- Przedszkolak A 

 Zestaw rekreacyjny - Afryka -A 

 Zestaw - Sklep 

 Huśtawka ważka- Motyl 

 Huśtawka sprężynowa śmigło- Kaczorek 

 Huśtawka sprężynowa śmigło- Konik 

 Karuzela - Trzmiel 

 Regulamin placu zabaw 

 Nowa nawierzchnia chodnikowa 

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


