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1 29-OBB 
001 

Marzena 
Kostrzewska 
 

Bajkowy plac zabaw/ Projekt dotyczy doposażenia 
ogrodu rekreacyjnego dla Przedszkola nr 51 w 
Bielsku-Białej. Celem inwestycji jest zwiększenie 
aktywności psychoruchowej dzieci na świeżym 
powietrzu oraz urozmaicenie zabaw ruchowych w 
ogrodzie przedszkolnym. Przedsięwzięcie obejmuje 
modernizację nawierzchni chodnikowej oraz 
wyposażenie i montaż urządzeń ogrodowych do 
zabaw i ćwiczeń ruchowych dla dzieci: 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 oraz 
nowa nawierzchnia chodnikowa. 

Przedszkole nr 51, ul. 
Dywizji 
Kościuszkowskiej 9, 
43-300 Bielsko-Biała  

75.000 Pozytywna 

2 29-OBB 
002 

Przemysław Białek 
 

Budowa małego, wielofunkcyjnego boiska, 
miejscem rekreacji i integracji mieszkańców 
osiedla Wojska Polskiego/ Projekt ma na celu 
budowę małego boiska o wymiarach 8m x 13m z 
nawierzchnią bezpieczną układane z płyt SBR. Płyty 
są łatwe w konserwacji i obsłudze. Boisko umożliwi 
grę w piłkę nożną i koszykówkę, piłkę ręczną, dwa 
ognie i badminton. Ze względów na bliskość 
parkingu wykonane zostanie ogrodzenie o 
wysokości 4 metrów. Wyposażenie to: bramka z 
koszem i tablica informacyjna. 

Blisko parkingu przy 
bloku nr 50, ul. 
Spółdzielców, między 
przystankiem 
kolejowym 
Aleksandrowice a 
parkingiem. 

60.761 
Wyższa niż 
przewidziana dla 
osiedla 

Negatywna 
Zadanie wymaga 
współpracy 
instytucjonalnej 
podmiotów zewnętrznych 
– wskazana działka 
stanowi współwłasność 
SM „Strzecha” oraz osób 
fizycznych, Projekt 
wymaga zgody wszystkich 
współwłaścicieli (jest tylko 
oświadczenie podpisane 
przez SM „Strzecha”); 
projekt zakłada realizację 
jedynie części zadania 
(środki na wykonanie), bez 
zabezpieczenia środków 
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na projektowanie – koszt 
ok. 5 tys. zł); małe 
wymiary boiska nie 
zapewnią swobodnej gry 
w piłkę nożną i piłkę 
ręczną a konieczny koszt 
wyposażenia boiska w 
zaproponowane 
urządzenia i jego 
zabezpieczenie będzie 
nieuzasadniony w 
stosunku  do jakości gry i 
ilości osób mogących brać 
udział w rozgrywkach. 
Boisko o 
zaproponowanych 
wymiarach 8mx13m nie 
spełni swojej roli boiska do 
gry w piłkę nożną lub 
ręczną. W tej sytuacji 
wątpliwa wydaje się 
konieczność montażu 
bramek i piłkochwytów 
wokół boiska). W ramach 
programu budowy 
wielofunkcyjnych boisk 
sportowych 
zlokalizowanych przy 
placówkach oświatowych 
w najbliższych latach 
planowana jest budowa 
dużego boiska o 
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wskazanych funkcjach 
przy SP nr 1 przy ul. 
Dywizji Kościuszkowskiej 
2, zlokalizowanej w 
pobliżu miejsca 
proponowanego przez 
wnioskodawcę; lokalizacja 
boiska koliduje z 
istniejącym podziemnym 
uzbrojeniem terenu 
(magistralny ciśnieniowy 
kolektor sanitarny PE Dz 
280 mm oraz magistralna 
bez kanałowa sieć 
ciepłownicza);  

3 29-OBB 
003 

Janusz Wardas 
 

Wykonanie nowego chodnika do Szkoły 
Podstawowej nr 1 wzdłuż ul. Dywizji 
Kościuszkowskiej/  Zadanie obejmuje: wykonanie 
nowego chodnika na wysokości ściany szczytowej 
wschodniej budynku Spółdzielców 43, wzdłuż ulicy 
miejskiej przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej, na 
odcinku od istniejącego chodnika prowadzącego do 
klatek schodowych budynku Spółdzielców 43 do 
istniejącego chodnika z kostki brukowej przy 
wjeździe do Szkoły Podstawowej. Remont obejmuje: 
wykonanie niezbędnej podbudowy, ułożenie kostki 
brukowej wielobarwnej grubości 6 cm, wraz z 
wykonaniem obrzeży, na powierzchni około 110 m2. 

Teren wzdłuż ul. 
Dywizji 
Kościuszkowskiej przy 
wschodniej ścianie 
szczytowej budynku nr 
43 przy ul. 
Spółdzielców, dz. Nr 
384/79, obręb 
Aleksandrowice 

35.000 Pozytywna 

4 29-OBB 
004 

Ryszard Kanik 
 

"Bezpieczna szkoła - bezpieczne boisko"/ Projekt 
zakłada modernizację terenu przy SP nr 1 im. 
Bohaterów Westerplatte przy ul. Dywizji 
Kościuszkowskiej 2. Powstanie utwardzone boisko 

Szkoła Podstawowa nr 
1 im. Bohaterów 
Westerplatte w 
Bielsku-Białej przy ul. 

200.000 Negatywna 
Zadanie niedoszacowane. 
Budowa małego boiska 
wielofunkcyjnego to koszt 
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do gry w koszykówkę, piłkę ręczną, dwa ognie i 
badminton, które będzie służyć nie tylko uczniom ale 
stanie się miejscem ogólnodostępnym dla całej 
społeczności lokalnej. Będzie to miejsce, gdzie 
przede wszystkim popołudniami oraz w weekendy 
dzieci wspólnie z rodzicami mogą aktywnie spędzać 
czas wolny. Sprzyjać to będzie zacieśnianiu więzi 
rodzinnych, nawiązywaniu bliższych relacji 
sąsiedzkich a szkoła stanie się miejscem 
przyjaznym dla całej społeczności lokalnej nie tylko 
w godzinach lekcyjnych, ale również przez cały 
dzień, a także w weekendy. 

Dywizji  
Kościuszkowskiej 2 

ok. 200 tys. zł.  

5 29-OBB 
005 

Elżbieta Rosińska  
 

Osiedlowy Klub Seniora/ Osiedlowy Klub to 
miejsce, w którym nie tylko można spotkać się z 
sąsiadami i ciekawie spędzić czas. To miejsce gdzie 
można rozwijać swoje pasje i zainteresowania na 
które wcześniej trudno było znaleźć wolną chwilę. 
Użytkownikami klubu mają być przede wszystkim 
seniorzy, których jest coraz więcej zarówno w 
naszym społeczeństwie jak i na naszym Osiedlu. 

Pomieszczenia 
pawilonu handlowego 
przy ul. Stawowej 29 w 
tym: pomieszczenia 
udostępnione lub 
użyczone przez SM 
Strzecha oraz 
pomieszczenia 
siedziba Rady Osiedla 
Wojska Polskiego. 

75.000 (może być 
modyfikowany) 

Pozytywna 

6 29-OBB 
006 

Elżbieta Rosińska  
 

Skwer marzeń/ Na osiedlu Wojska Polskiego 
znajduje się skwer, który jest już mocno zniszczony i 
zdewastowany. Jego centralne miejsce stanowią 
trzy drzewa z mocno wystającymi korzeniami oraz 
częściowo uschnięte i wyłamane krzewy a 
otaczający żywopłot jest mocno przetrzebiony. 
Brukowane ścieżki wokół posiadają mnóstwo 
wybrzuszeń a miejscami zapadają się – potrzebują 
remontu. Młodzież z bielskiego Zespołu Szkół 
Ogrodniczych im. Stanisława Szumca wykonała 

Skwer usytuowany 
pomiędzy pawilonem 
handlowo – 
usługowym „Wiarus” 
przy ul. Stawowej 29 a 
cmentarzem 
wojskowym oraz 
parkingiem strzeżonym 
przy ul. Stawowej. 

75.000 Autor wycofał 
projekt pismem z 
dnia 15.09.2016r. 
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projekty nowego zagospodarowania skweru, który 
mógłby być zrealizowany w ramach tego projektu. 
Dodatkowo teren można uzupełnić nowymi ławkami 
– włączając w to chodnik prowadzący do Szkoły 
Podstawowej nr 1. Ponadto ławki mogły by być 
obsadzone pnącymi różami. Tym sposobem 
mieszkańcy Osiedla zyskali by nowe, piękne i 
zielone miejsce do wypoczynku. 

7 29-OBB 
007 

Elżbieta Rosińska  
 

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. 
Zakres prac to między innymi utwardzenie 
istniejącego terenu trawiastego na powierzchni 
około 214 m2 z kostki brukowej wielobarwnej 2T o 
grubości 8 cm lub płyt ażurowych wraz z 
wykonaniem zabezpieczenia w postaci muru 
oporowego z gabionów lub pustaków betonowych 
wypełnionych kamieniem płukanym oraz ziemią na 
powierzchni około 40 m2. 
Budynek przy ul. Stawowej 29 jest kluczowym 
obiektem handlowo-usługowym na Osiedlu Wojska 
Polskiego. Poprzez swoje funkcje zabezpiecza 
potrzeby społeczne o fundamentalnym znaczeniu 
dla mieszkańców osiedla. W związku z czym lepsze 
skomunikowanie obiektu w przestrzeni publicznej 
jest niesłychanie istotne. Przyjęcie projektu ma 
również wymiar podniesienia bezpieczeństwa ruchu 
w rejonie pawilonu. 

Teren zlokalizowany 
jest obok pawilonu 
handlowo – 
usługowego przy ul. 
Stawowej 29 w Bielsku 
– Białej na działce 
384/41 (od strony 
południowo - 
zachodniej) 

75.000 Negatywna 
Projekt zlokalizowany na 
dz. 384/41 obręb 
Aleksandrowice 
stanowiącej własność gm. 
Bielsko-Biała w 
użytkowaniu wieczystym 
SM „Strzecha”.  
 SM „Strzecha” złożyła 
oświadczenie – 
zobowiązanie do zawarcia 
z miastem umowy 
użyczenia.  Wskazane w 
projekcie nieruchomości 
nie stanowią drogi 
publicznej ani nie należą 
do nieruchomości 
przekazanych w trwały 
zarząd na rzecz MZD.  

 


