
                             
            

  

 

  
 

 

 

 

Szpital Pediatryczny w Bielsku Białej przy ul. Sobieskiego 83 informuje, że realizuje projekt pn. 
„ Rewitalizacja Pawilonu nr I Szpitala Pediatrycznego” na podstawie umowy nr UDA-RPSL.10.03.02-
24-041F/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020, Oś Pirytowa X „Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna” 
Działanie 10.3”Rewitralizacja obszarów zdegradowanych” 
Poddziałanie 10.3.2.”Rewitalizacja obszarów zdegradowanych -RIT” 

1. Finasowanie Projektu : 
a. UE  763 578,84 zł, 
b.  Krajowe Środki Budżetu Państwa 89 830,03 zł, 
c. Wkład własny 44 919,18zł; 

2. Okres realizacji 
a. Rozpoczęcie realizacji projektu 2021-02-01 -Podpisanie umowy, 
b. Termin zakończenia projektu 2021-09-15; 

3. Projekt zakłada całkowitą rewitalizacje obiektu zabytkowego, wpisanego do gminnej 
ewidencji zabytków miasta Bielsko Biała. Prace polegać będą: 

a. Remoncie elewacji poprzez: 
i. odnowienie uzupełnienie lub położenie tynków gładkich’ 

ii. odnowienie, odtworzenie uzupełnienie ozdobnych bonii, opasek, gzymsów 
nadokiennych, 

iii. naprawa, uzupełnienie gzymsów podokiennych, podokapowych z fryzami 
tralkowymi 

b. naprawa pokrycia dachowego: 
i. odnowienie głowic kominowych, 

ii. wykonanie obróbek blacharskich, pasów kalenicowych, pasów pod 
rynnowych, rynien, rur spustowych 

iii. wykonanie historycznej  kraty na kalenicy obiektu 
c. Odnowienie ozdobnej attyki z balustradą tralkową z herbem Bialska Białej i parą 

gryfów 
d. Wykonanie drenażu opaskowego i izolacji pionowej. 
e. Utworzenie parku sensorycznego. 

 
 

Rewitalizacja Pawilonu nr I Szpitala Pediatrycznego związana jest z poprawą estetyki otoczenia co 
przekłada się nie tylko na ilość osób korzystających z jego usług ale także na zwiększenie 
zainteresowania obiektem zabytkowym leżącym na szlaku historycznym Bielska-Białej „Mały 
Wiedeń”. Towarzyszyć temu będzie rewitalizacja zabytkowego parku, gdzie zostanie wyodrębniony 
również Park sensoryczny dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi. Wniosek zaprojektował 
także, ścieżki edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz dla rodziców i opiekunów dzieci w zakresie 
bezpiecznego korzystania z placów zabaw, unikania sytuacji narażających na utratę zdrowia, życia, 
kalectwo fizyczne. 
 

• Przesuniecie terminu w związku z ogłoszonym stanem pandemii w kraju do 15.10.2021 

 

 

 



 

Zadanie zostało zrealizowano , osiągnięto zakładane cele poprzez : 
 
1. Remont elewacji w tym : 
a) odnowienie, uzupełnienie lub położenie nowych tynków gładkich, 
b) odnowienie, odtworzenie, uzupełnienie ozdobnych boni, opasek, gzymsów nadokiennych, 
c) naprawę, uzupełnienie gzymsów podokiennych, podokapowych z fryzami tralkowymi. 
2. Naprawa pokrycia dachowego: 
a) odnowienie głowic kominowych, 
b) wykonanie obróbek blacharskich, pasów kalenicowych, pasów podrynnowych, rynien i rur 
spustowych, 
c) wykonanie historycznej kraty na kalenicy obiektu, 
3. Odnowienie ozdobnej attyki z balustradą tralkową z herbem Bielska – Białej i parą gryfów, 
4. Wykonanie drenażu opaskowego i izolacji pionowej. 
5. Utworzenie parku sensorycznego 

Odnowiony Pawilon nr I Szpitala Pediatrycznego. 
Budynek konstrukcji murowanej o dwóch kondygnacjach nadziemnych z poddaszem nieużytkowym, 
częściowo podpiwniczonym. Został całkowicie zrewitalizowany poprzez remont elewacji odnowienie, 
uzupełnienie, położenie nowych tynków gładkich, odnowienie, odtworzenie, uzupełnienie ozdobnych 
boni, opasek, gzymsów nadokiennych, naprawę, uzupełnienie gzymsów podokiennych, 
podokapowych z fryzami tralkowymi. 
Zostało naprawione  pokrycie  dachowe: odnowiono głowice kominowe, wykonano obróbki 
blacharskie, pasów kalenicowych, pasów podrynnowych, rynien i rur spustowych,  wykonano 
historyczne kraty na kalenicy obiektu, odnowiono ozdobną  attykę  z balustradą tralkową z herbem 
Bielska – Białej i parą gryfów, wykonano drenaż  opaskowy oraz  izolacje  pionową. 
 
 
Wybudowano Park Sensoryczny, w którym powstały strefy : 
- Dotyku, ścieżka obłożona różną nawierzchnią –kostka brukowa, żwir, piasek, kora,  mech, kamienie; 
- Wzroku ruchome kolorystyczne tarcze; 
- Węchu i smaku, nasadzono rośliny o intensywnym zapachu, krzewy owocowe; 
- Słuchu , zmontowano dzwony rurowe, gong i cymbały; 
- Ławki i kosze na śmieci. 
 
Zakładane w karcie projektu rezultaty zostały osiągnięte. 
 

 

 

 

 

 

  

 




