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Projekt Odbudowy Toru Sankowego w 
Bielsku-Białej

Aktualny status i plany na przyszłość – stan na maj 2019



Mateusz Lubecki

Urodzony: 12 września 1990

Wykształcenie: Politechnika Rzeszowska, Wydział 
Elektrotechniki i Informatyki

● Studia pierwszego stopnia: Elektrotechnika

● Studia drugiego stopnia: Elektronika i Telekomunikacja

Zawód wykonywany: Programista C/C++ zatrudniony w 
ZF Friedrishafen AG, Centrum Badawczo-Rozwojowe w B-B 

Pełnomocnik Okręgowego Związku Sportów Sankowych 
w Bielsku-Białej ds. budowy toru

O Autorze



Sport



Osobiste rekordy:

Vmax: 65...67 km/h    (męski)
Czas: 49s 870msec  (dama do 15)



Doświadczenie w zarządzaniu sportem

Członek zarządu



Nasze cele

● Problem braku funkcjonującego obiektu Problem braku funkcjonującego obiektu 
„na podorędziu”„na podorędziu”

● W Bielsku – Białej działa obecnie 3 kluby + W Bielsku – Białej działa obecnie 3 kluby + 
jeden klub w Pszczynie. Łącznie około jeden klub w Pszczynie. Łącznie około 
120..150 zawodników.120..150 zawodników.

● Ciężko jest zachęcić dzieciaki i młodzież Ciężko jest zachęcić dzieciaki i młodzież 
do szkoleń wyjazdowych. Nawet najbliższa do szkoleń wyjazdowych. Nawet najbliższa 
nam Smržovka jest relatywnie daleko.nam Smržovka jest relatywnie daleko.



Nasze cele

● Rozwiązaniem naszych problemów było Rozwiązaniem naszych problemów było 
by wybudowanie obiektu treningowegoby wybudowanie obiektu treningowego

● Naszym celem nie jest budowa toru Naszym celem nie jest budowa toru 
sztucznie lodzonego.sztucznie lodzonego.

● Chcielibyśmy  dysponować w B-B torem Chcielibyśmy  dysponować w B-B torem 
o długości 400..500 metrów, który o długości 400..500 metrów, który 
umożliwiał by prowadzenie zajęć i umożliwiał by prowadzenie zajęć i 
zawodów zawodów 



Stan Aktualny Koziej Góry

● Górny jak i dolny odcinek toru znajduje się w 
stanie kompletnej ruiny i nie nadaje się do 
eksploatacji

● Od kilku lat na północnych i południowych 
stokach Koziej Góry działa sieć ścieżek DH 
„Enduro Trails”. 

● Jedna z nich (‘Stary Zielony’) jest poprowadzona 
częściowo górnym odcinkiem toru.

● W dobre pogodowe dni Kozia Góra i Schronisko 
Stefanka jest odwiedzana przez setki 
rowerzystów i turystów















Mapa istniejących tras



Plastik czy beton

● Początkowo skłanialiśmy ku budowie toru 
plastikowego, podobnie jak Karpacz i NS.

● Lokalizacją miała by być Kozia Góra.

● Koncepcja ewoluowała w czasie wraz z 
rozmowami z Miastem, oraz kontaktami i 
wymianą doświadczeń



Beton

● Koncepcja bardzo szybko ‘zdryfowała’ w 
kierunku toru betonowego, a de facto ku 
odbudowie starego toru sankorolkowego 
(dolny odcinek) w jego dawnym przebiegu

● Powstało założenie, że odbudowa toru 
betonowego będzie tańsza od toru 
plastikowego (1200 Euro za metr)



Beton

● Trener Skowroński wyraził opinię, że tor 
betonowy będzie dużo łatwiej wylodzić 
metodami naturalnymi.

● Tor plastikowy może nie mieć 
wystarczającej wytrzymałości mechanicznej 
aby wykorzystać go do jazdy Bobslejem (na 
kółkach).



Linia Czasu

Listopad 2018
Pierwsze kontakty z 
Wydziałem Sportu

17 kwietnia 2019
Publikacja artykułu

25 kwietnia 2019
Pierwsze pisma do 
Komisji Wniosków
i przewodniczącym 

Buzkiem
13 maja 2019
Wystąpienie 

podczas obrad 
Komisji 

Wniosków RM

20 maja 2019
Spotkanie z 

Prezydentem 
B-B

21 maja 2019
Spotkanie z 

Wiceprezydentami 
i Jednostkami UM

9 maja 2019
Spotkanie z PZBiS



Pierwsze efekty rozmów z RM i UM

● Władzę B-B wyraziły duże zainteresowanie 
odbudową toru sankowego. 

● Na tym etapie nie podjęto żadnej wiążącej 
decyzji

● W razie pozytywnej akceptacji projektu i 
uchwale o jego realizacji, budowa mogłaby 
zacząć się już w 2021 roku.

● Niestety ze względu na obszar Natura 2000 i 
inne formy ochrony przyrody Kozia Góra jest 
tematem zamkniętym.





Nowa lokalizacja 

● Inną lokalizacją dla toru, zasugerowaną 
przez miasto jest rejon Wyciągów 
Narciarskich koło Hali Sportowej na 
Dębowcu













Zalety

● Oblegana przez narciarzy i turystów okolica.

● Brak Natura2000 i tym podobnych.

● Dobry dojazd.

● Uzbrojenie terenu.

● Infrastruktura naśnieżająca stoku.

● Bliskość hoteli i restauracji.



Wady

● Zawiły podział katastralny.

● Wielu właścicieli gruntów.

● Końcówka ścieżki rowerowej Enduro 
Trails







Pytania ze strony miasta 
1) Do czego i przez kogo tor będzie 

wykorzystywany

2) Kwestie bezpieczeństwa, w jaki sposób 
obywa się trening, jak unika się wypadków. 

3) Czy istnieją jakieś przepisy regulujące 
projekt i użytkowanie torów.

4) Jakie wymagania musi spełniać tor aby dało 
się na nim organizować zawody.

5) Czy jesteśmy wstanie organizować 
działalność na obiekcie tak aby „tor żył”.



Miasto wymagania od Nas przygotowania 
wstępnej koncepcji funkcjonalnej z 

wskazaniem działek na których tor miałby 
się znajdować.

Na podstawie koncepcji władzę miasta 
podejmą ostateczną decyzję



Aktualne otwarte punkty

● Konsultacja z FIL (telefon od Markusa 
Ashauera) dotycząca wymagań 
technicznych i bezpieczeństwa.

● Rozmowy z Marcinem Kulpą z f-my Perbo 
na temat opracowania koncepcji toru 
betonowego

● Email do Hansa Rinna w sprawie 
ewentualnej koncepcji ‘na plastk’.



Aktualne problemy / potrzeby

● Potrzebne jest wewnętrzne finansowanie 
na pokrycie kosztów pracy f-my Perbo, 
cyfrowe modele ternu, tłumaczenia 
Angielsko (Niemiecko) → Polskie itp..

● Istnieje ryzyko, że pomimo tego nie uda się 
przekonać miasta do realizacji projektu i 
pieniądze te zostaną wydaje na marnę.
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