Protokół z obrad jury I etapu II edycji
Konkursu „Zielony Zakątek”
Jury w składzie:

1. Grażyna Staniszewska
2. Helena Dobranowicz
3. Krzysztof Gieleciak
4. Katarzyna Górna-Oremus
5. Małgorzata Mojżyszek
6. Marcin Szendoł
7. Leszek Wasiak

Przewodnicząca Zarządu TPBBiP
historyk sztuki, członek TPBBiP
Plastyk Miejski, przedstawiciel Prezydenta Miasta
Dziennikarz Super Nowej
Dyrektor Zieleni Miejskiej Sp. z o.o.
Dziennikarz TV Bielsko
Prezes Fundacji Rozwoju Miasta

Na konkurs: „Zielony Zakątek” dla Bielska-Białej wpłynęły dwa projekty
sporządzone przez następujące zespoły:
1. Rada Osiedla Karpackiego

Antoni Kruczek, Andrzej Szczotka, Stanisław Ziontek, Stanisław Szram
2. Rada Osiedla Biała Wschód

Bogdan Surma, Iwona Rakowska, Katarzyna Strzop-Mleczko, Grażyna
Pawleta, Dorota Surma

Na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 20009 roku jurorzy zapoznali się z
dokumentacją przedstawionych projektów, a 27 sierpnia spotkali się z
zespołami rad osiedli na wizji lokalnej w miejscach planowanych „Zielonych
Zakątków”, tj. dawnym, dziś zaniedbanym, ogródku jordanowskim w Białej
oraz nie zagospodarowanej działce obok basenu Troclik.
Rozpoznano usytuowanie, konfigurację terenu i szatę roślinną. Omówiono
plan zagospodarowania z pomysłodawcami i projektantami.
.
Jury oceniło projekty wg następujących kryteriów:
1. zasięg projektu,
2. estetyka i funkcjonalność,
3. rozwiązania dla różnych grup wiekowych i różnych sposobów
spędzania wolnego czasu,
4.umiejętność pozyskania dysponentów terenu oraz partnerów na
rzecz realizacji projektu.

WERDYKT
Jury wyróżniło oba projekty:
Projekt „Parku wypoczynkowo - rekreacyjnego Biała Wschód”
pomiędzy ulicami Wyzwolenia, Piłsudskiego i Lwowską
Projekt zagospodarowania terenu przewiduje miejsca wypoczynku dla
mieszkańców, specjalnie przygotowane dla różnych grup wiekowych. Dla
dzieci plac zabaw z huśtawkami, zabawkami na sprężynach, zjeżdżalnią,
zestawem zabawowym, piaskownicą, górkę do zjeżdżania na sankach. Dla
młodzieży wyciąg linowy i ściana wspinaczkowa, stoliki do gry w pin-ponga,
warcaby i szachy. Dla odpoczywających ławki, miejsce przeznaczone do
grillowania. Zbudowana zostanie również altana przeznaczona na spotkania
seniorów. Projekt zachowuje istniejącą zieleń. Teren ogrodzony zaopatrzony
w regulamin dla użytkowników, oświetlony i zamykany po godzinie 22.00
będzie cennym społecznie i przyrodniczo fragmentem miasta.
Projekt „Zielonego Zakątka” na Osiedlu Karpackim
pomiędzy basenem Troclik – ul. Sosnowskiego a ul. Andersa
Projekt zagospodarowania terenu uwzględnia potrzeby lokalnej społeczności,
mieszkańców trzynastotysięcznego osiedla mieszkaniowego. Będzie to także
cenna propozycja dodatkowej rekreacji dla osób przyjeżdżających na
pływalnię.
Na tym terenie znajduje się góra ziemi po wykopach fundamentów bloków
osiedlowych. Miejsce zostanie pomysłowo zaadoptowane na taras widokowy
na szczycie oraz tor saneczkowy dla dzieci na zboczach górki.
Centralną część działki zajmie plac zabaw otoczony żywopłotem z
huśtawkami i zjeżdżalniami dla dzieci oraz skatepark dla młodzieży.
Projekt przywiduje również rozległy trawnik do rodzinnych pikników czy
leżakowania. Całość zostanie powiązana dróżkami spacerowymi z ławkami
wśród zakomponowanych skupisk zieleni niskiej i wysokiej. Zielony zakątek
będzie oświetlony latarniami.
Na tym terenie znajduje się bardzo interesujący jar, który wraz z drzewami
owocowymi po dawnym gospodarstwie rolnym stanowi cenny przyrodniczo
fragment miasta, który będzie wykorzystany na ścieżkę dydaktyczną.

Dzięki projektowi powstanie dla mieszkańców miejsce wypoczynku i
rekreacji, w miejsce nieużytku, służącego tylko pijanym.
Na tym protokół zakończono.
Podpisy członków jury:
1. Grażyna Staniszewska

Przewodnicząca Zarządu TPBBiP

2. Helena Dobranowicz

historyk sztuki, koordynator konkursu

3. Krzysztof Gieleciak

Plastyk Miejski, przedstawiciel Prezydenta Miasta

4. Katarzyna Górna-Oremus Dziennikarz Super Nowej
5. Małgorzata Mojżyszek

Dyrektor Zieleni Miejskiej Sp. z o.o.

6. Marcin Szendoł

Dziennikarz TV Bielsko

7. Leszek Wasiak

Prezes Fundacji Rozwoju Miasta

Sporządziła: Helena Dobranowicz
Bielsko-Biała, 16 września 2009

