
WYNIKI KONKURSU STUDIALNEGO NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-
ARCHITEKTONICZNEJ CENTRUM PRZESIADKOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ 

 
 
I NAGRODA  
Nie przyznano 
 
  
II NAGRODA  
Praca: 208208 
Uczestnik 1:  Martyna Kotulek 

ul. Spółdzielców 50/66 
43-300 Bielsko-Biała 

Uczestnik 2:  Zuzanna Wojciech 
ul. Zawadka 14 
43-227 Góra 

Uczestnik 3:  Aleksandra Targiel 
ul. gen. Boruty- Spiechowicza 24/223 
43-300 Bielsko-Biała 

Uczestnik 4:  Jakub Jopek 
ul. Wyzwolenia 37a 
34-350 Węgierska Górka 

Uczestnik 5:  Lobo-pracownia architektoniczna Michał Kościelny 
ul. gen. Boruty- Spiechowicza 24/208 
43-300 Bielsko-Biała 

Zespół autorski: Martyna Kotulek 
   Zuzanna Wojciech 
   Aleksandra Targiel 
   Jakub Jopek 
   Michał Kościelny  
 
Drugą nagrodę w wysokości 47.500 zł przyznano: 
- za śmiałe i konsekwentne kształtowanie wyrazu architektonicznego układu kładek pieszo-
rowerowych i zadaszeń identyfikujących elementy składowe centrum przesiadkowego oraz 
spajających wizualnie dwie części miasta rozdzielone terenami kolejowymi, 
- za wskazanie kierunku zmian układu komunikacji kołowej, zmierzających do uspokojenia 
ruchu w ciągu ulic Warszawska, 3 Maja i utworzenia atrakcyjnej formy miejskiej alei, 
- za przedstawienie nowych możliwości funkcjonalnych dla terenów kolejowych po dawnym 
dworcu towarowym, kształtujących właściwy, śródmiejski charakter tego obszaru. 
 Ocenę pracy obniżają wątpliwości, które budzą szczegółowe rozwiązania projektowe, 
np.: propozycja lokalizacji funkcji mieszkaniowej, czy obsługa komunikacyjna parkingów 
wielopoziomowych w południowej części terenu. 
 

 
 



 
 
 
Ocena łączna: 77,7% 
 
 



 
II NAGRODA  
Praca: 111777 
Uczestnik 1:  Michał Stangel 

ul. Konarskiego 23c/1 
44-100 Gliwice 

Uczestnik 2:  Tomasz Bradecki 
ul. Funka 10 
44-100 Gliwice 

Zespół autorski: Michał Stangel – główny projektant 
   Tomasz Bradecki – projektant sprawdzający 
   Michał Beim – konsultacja z zakresu komunikacji publicznej 
   Anna Czapla – opracowanie graficzne 
   Katarina Kędrak – opracowanie graficzne  
   
Drugą nagrodę w wysokości 47.500 zł przyznano: 
 - za prawidłowe rozmieszczenie elementów centrum przesiadkowego, maksymalnie 
skracające przejścia piesze dla jego użytkowników, 
- za prawidłowe powiązanie ciągami ruchu pieszego obu rozdzielonych terenami kolejowymi, 
części miasta,  z czytelne zaakcentowanymi strefami wejściowymi, 
- za zdecydowanie zrealizowany zamiar skomasowania obsługi komunikacji autobusowej po 
wschodniej stronie torów kolejowych i jej dobre powiązanie z projektowaną ul. Nowo-
Piekarską.      
 Ocenę obniża potraktowanie rozwiązań architektonicznych w sposób zbyt 
schematyczny, pozbawiony indywidualnych cech, podkreślających rangę miejsca w 
strukturze urbanistycznej miasta. 
 



 
 
 
Ocena łączna: 77,7% 



 
III NAGRODA  
Praca: 123123 
Uczestnik 1:  Jakub Botwina 

ul. Racławicka 131/6a 
02-117 Warszawa 

Uczestnik 2:  Stanisław Botwina 
ul. Zacisze 9 

       43-502 Czechowice-Dziedzice  
Zespół autorski: mgr inż. arch. Stanisław Botwina – projektant /obiekty kubaturowe, układ 
        urbanistyczny 
   mgr inż. arch. kraj. Jakub Botwina – projektant /układ urbanistyczny, założenia 
       programowe, kompozycja szaty roślinnej/ 
    
Trzecią nagrodę w wysokości 15.000 zł przyznano: 
- za przemyślany i zdyscyplinowany układ funkcjonalny, 
- za prawidłowe powiązanie elementów centrum przesiadkowego z układem   
komunikacyjnym i właściwe wykorzystanie ich miastotwórczej roli. 
 



 
 
 
Ocena łączna: 68,4% 



 
 
WYRÓŻNIENIE  
Praca: 100904 
Uczestnik 1:  KJ Architekci Katarzyna Jucha, Michał Jania, Filip Łękawski s.c. 

ul. Sobieskiego 5/10 
31-136 Kraków 

Uczestnik 2:  Architekt – Sebastian Kulik 
ul. Górska 1a 
43-300 Bielsko-Biała 

Zespół autorski:  dr inż. arch. Katarzyna Jucha – autor koncepcji 
   dr inż. arch. Michał Jania – autor koncepcji 
   dr inż. arch. Filip Łękawski – autor koncepcji 
   mgr inż. arch. Sebastian Kulik – autor koncepcji  
 
Wyróżnienie w wysokości 5.000 zł przyznano: 
- za ciekawe rozwiązania architektoniczne współgrające z istniejącym, zabytkowym 
budynkiem dworca kolejowego i umiejętnie wkomponowane w panoramę miasta, 
- za konsekwentne wprowadzenia zieleni na zadaszenia peronów i obiektów dworców 
autobusowych. 
 



 
 
 
Ocena łączna: 57,9% 



 
WYRÓŻNIENIE  
Praca: 112592  
Uczestnik:   KRYJAK – Biuro Projektów, Marcin Kryjak 

ul. Hetmańska 8 
43-100 Tychy 

Zespół autorski:  mgr inż. arch. Marcin Kryjak – współautor opracowania, 
   mgr inż. arch. Edward Kryjak – współautor opracowania, 
   stud. arch. Paulina Wiśniowska – opracowanie 
   stud. arch. Karolina Gula – opracowanie 
 
Wyróżnienie w wysokości 5.000 zł przyznano: 
- za ukazanie możliwości poszukiwania alternatywnych rozwiązań dla centrum 
 przesiadkowego lokalizowanego na południe od istniejącego dworca kolejowego, 
- za harmonijne powiązanie z historycznym centrum miasta. 
 
 
 
 
 



 
 
Ocena łączna: 54 % 
 



 
  
 
ZAMAWIAJĄCY: 
Urząd Miejski w Bielsku - Białej 
Plac Ratuszowy 1 
43-300 Bielsko-Biała 
 


