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NR  
KOLEJNY 

NR OBB IMIĘ I NAZWISKO 
PROJEKTODAWCY 

TYTUŁ/OPIS LOKALIZACJA 
KWOTA 

SZACUNKOWA 
 PO WERYFIKACJI* 

OCENA MERYTORYCZNA: 
POZYTYWNA  LUB 

NEGATYWNA 
1 OBB001 Konrad Ignatowski 

 
„Smoki uczą Dzieci mądrze segregować śmieci” 
- szkolenie ekologiczne z zakresu segregacji 
odpadów, skierowane do przedszkolaków z 
przedszkoli publicznych i niepublicznych, 
przeprowadzone za pomocą środków 
teatralnych/"Smoki uczą Dzieci mądrze 
segregować śmieci” - szkolenie ekologiczne 
skierowane do przedszkolaków z instytucji 
publicznych, niepublicznych i prywatnych, oparte na 
projekcie z 2012r. pt.: „Jak smoki i Dzieci segregują 
śmieci”, przeprowadzone za pomocą środków 
teatralnych. Jest to szkolenie praktyczne w zakresie 
segregacji odpadów z podziałem na suche, mokre 
oraz szkło, podczas którego dzieci z najstarszych 
grup przedszkolnych mają okazję osobiście 
i samodzielnie poprzez zabawę segregować 
spreparowaną stertę odpadów. Naszymi szkoleniami 
chcemy się przyczynić do upowszechnienia 
prawidłowego sortowania odpadów w naszych 
mieszkaniach, przedszkolach, szkołach oraz 
instytucjach. Na podstawie doświadczeń innych 
państw europejskich wiemy, że wyedukowanie 
prawidłowych „odruchów segregacyjnych” 
w większości społeczeństw zajmuje około 20 lat. W 
Bielsku-Białej również widzimy konieczność 
podniesienia świadomości prawidłowej segregacji 
odpadów. Więcej informacji FaceBook: Dzieci 
Śmieci Bielsko-Biała. 

Przedszkola 
publiczne 
zarządzane przez 
MZO, oraz 
przedszkola 
niepubliczne, 
prywatne 

77.000 
 

Negatywna 
Projekt nie został przedyskutowany 
z dyrektorami przedszkoli pod kątem 
możliwości wkomponowania w plan 
pracy przedszkola.  

2 OBB002 Marcin Słonka 
 

Mobilny punkt poradnictwa dla osób z 
niepełnosprawnością/  Ciężkie, często sprzężone 
schorzenia, które utrudniają podejmowanie 
aktywności ruchowej, społecznej lub też zawodowej 
w sposób bezpośredni negatywnie wpływają na 
samoocenę osób nimi doświadczonych oraz na ich 

Bielsko-Biała,  
ul. S. Sempołowskiej 
13 

212.800 Pozytywna 
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motywację do podejmowania decyzji o jakiejkolwiek 
aktywności rehabilitacyjnej. Projekt kierowany jest 
do osób z niepełnosprawnością aby udostępnić 
bezpłatnie poradnictwo z zakresu: psychologii, 
prawa, rehabilitacji, seksuologa, pracownika 
socjalnego, pielęgniarki. Zapewnić opiekę w 
zakresie asystenta osoby niepełnosprawnej i 
przerwy regeneracyjnej dla osób zależnych. Mobilny 
punkt poradnictwa dla osób z niepełnosprawnością 
ma przełamywać stereotypy i bariery na temat osób 
z niepełnosprawnością, które funkcjonują wśród 
społeczeństwa lokalnego. Zwiększenie integracji 
osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną, 
a co za tym idzie zwiększy poziom wsparcia 
środowiskowego na drodze do rozwoju i 
podejmowania aktywności. 

3 OBB003 Maciej Szczepanik 
 

"Szybowcem po Niebie" - zakup szybowca do 
szkolenia lotniczego młodzieży/  Projekt 
„Szybowcem po Niebie” czyli zakup szybowca do 
szkolenia lotniczego młodzieży jest kontynuacją 
zwycięskiego projektu „Windą do Nieba” – zakupu 
wyciągarki szybowcowej do szkolenia młodzieży w 
ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2016. 
Miasto Bielsko-Biała posiada ogromne lotnicze 
tradycje, nasze lotnisko powstało w latach1934-
1936. W bielskich zakładach szybowcowych 
stworzono ponad 60 konstrukcji lotniczych, a 
szkolenia lotnicze mają w naszym mieście blisko 80 
lat tradycji. Jako mieszkańcy i członkowie Aeroklubu 
Bielsko Bialskiego, obecnie staramy się o 
pozyskanie środków na zakup nowoczesnego 
uniwersalnego dwuosobowego szybowca takiego 
jak na przykład produkowany w Bielsku-Białej SZD-
54 PERKOZ, a zaprojektowanego przez 
konstruktorów wywodzących się ze słynnych 
Szybowcowych Zakładów Doświadczalnych. 
Szybowiec ten idealnie wpisuje się do szkolenia 

Teren lotniska 
Aleksandrowice, 
Aeroklub Bielsko-
Bialski, Bielsko-
Biała, ul. Cieszyńska 
321 

499.000 Pozytywna 
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podstawowego i zaawansowanego, pierwszych 
samodzielnych lotów, nauki termiki, przelotów, lotów 
rekreacyjnych (w tym dla osób niepełnosprawnych) 
oraz wyczynowych, nauki i treningu w akrobacji 
wyższej / wyczynowej. Ponadto projekt obejmuje 
zakup przyczepy transportowej oraz dwóch 
spadochronów do skoków treningowych. Obecnie 
do szkolenia podstawowego wykorzystywane są 
dwumiejscowe szybowce: SZD-9 Bocian (konstrukcji 
drewnianej) i SZD-50-3 Puchacz (konstrukcji 
laminatowej) wyprodukowane w II połowie lat 70, 
stanowiąc spuściznę po słynnych Bielskich 
Zakładach szybowcowych. Zakup nowoczesnego 
szybowca umożliwi bezpieczne i w oparciu o 
nowoczesną technologię szkolenie szerszemu 
gronu mieszkańców miasta Bielska-Białej, a w 
szczególności młodzieży, zgodnie z wszystkimi 
normami bezpieczeństwa. 

4 OBB004 Łukasz Ćwik 
 

Lotniczy Plac Zabaw na lotnisku 
Aleksandrowice/ Celem projektu jest zbudowanie 
placu zabaw dla dzieci o tematyce lotniczej na 
jednym z najpiękniej położonych lotnisk w Polsce w 
Bielsko-Bialskich Aleksandrowicach. Plac zabaw ma 
przybrać formę edukacyjną, dzięki czemu nasze 
pociechy aktywnie i pożytecznie będą mogły 
spędzać czas na lotnisku. Chcemy aby przez ten 
projekt lotnisko stało się jeszcze bardziej przyjazne 
dla mieszkańców Bielska-Białej i okolic, a 
jednocześnie promować nasze miasto oryginalnym 
placem zabaw umiejscowionym na jednym z 
najpiękniej położonych lotnisk w Polsce. Formuła 
placu ma nawiązywać do jego lokalizacji, czyli na 
placu mają znaleźć się takie elementy jak: kiwak 
helikopter, kiwak samolot, huśtawka gniazdo 
bociana, ławka samolot, wieża kontroli lotów ze 
zjeżdżalnią, tablica rysunkowa i mała architektura 
(ławki, kosze na śmieci). Największe urządzenie ma 

Teren lotniska 
Aleksandrowice, 
Aeroklub Bielsko-
Bialski, Bielsko-
Biała, ul. Cieszyńska 
321, działka o wym. 
22m x 27m przyległa 
do budynku portu od 
strony wschodniej 

190.000 Pozytywna 
  



INFORMACJA ZESPOŁU Z WERYFIKACJI I OPINIOWANIA PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017 – 

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE 

 

* PRZEDSTAWIONE KOSZTY SĄ SZACUNKOWE I POGLĄDOWE, KOSZT REALIZACJI MOŻE ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD OSTATECZNEGO ZAKRESU INWESTYCJI, 
WYNIKÓW PRZETARGU, ITD. 

- 4 - 

 

stanowić samolot oraz helikopter, wyposażony w 
elementy sprawnościowe, drabinki, rurę strażacką, 
siatki, zjeżdżalnię czy śmigło, które dzieci mogą 
rozkręcić korbką znajdującą się wewnątrz samolotu. 
Wśród wymienionych elementów odnajdą się więc 
zarówno starsze dzieci jak i najmłodsi. 
Uatrakcyjnijmy więc jedno z naszych ulubionych 
miejsc rekreacyjnych z myślą o nas i naszych 
pociechach, pomóżmy rozwijać wyobraźnie naszym 
dzieciom, pomóżmy rozwinąć naszemu miastu 
skrzydła i dajmy powód do satysfakcji mieszkańcom 
Bielska-Białej. 

5 OBB005 Katarzyna Willman-
Płachciok 
 

Tężnia Solankowa – Straconka lub Cygański Las/ 
Tężnia solankowa w Bielsku-Białej to  czas 
spędzony nad morzem! Tężnia Solankowa jest to 
drewniana konstrukcja obłożona gałązkami tarniny, 
które skrywają specjalną pompę z obiegiem 
zamkniętym. Pompa jest wypełniona solanką. 
Solanka jest rozprowadzana na zewnątrz w formie 
aerozolu  i w ten sposób powstaje substancja 
idealna do inhalacji. Mikroklimat, który wytwarza się 
dzięki tężni, zbliżony jest do klimatu, którym 
możemy cieszyć się podczas wakacji nad morzem. 
Oddychanie przez godzinę powietrzem nasyconym 
solankowym aerozolem sprawia, że dawka jodu jaką 
pochłaniamy, jest równa dawce przyjętej w ciągu 
trzech dni plażowania. Jod odpowiada m.in. za 
prawidłowe funkcjonowanie tarczycy, powoduje 
także rozrzedzenie śluzu, co szczególnie docenią 
osoby zmagające się z chorobami górnych dróg 
oddechowych. Na ich problemy skutecznie zadziała 
również brom, który rozszerza oskrzela. Natomiast 
wapń zawarty w aerozolu solanki posiada 
właściwości antyalergiczne. W Bielsku-Białej jest 
problem ze smogiem, szczególnie w zimie i taka 
tężnia solankowa sprzyjałaby poprawie stanu 
zdrowa mieszkańców i stałaby się na pewno dużą 

Gmina katastralna 
Bielska-Białej – 
Straconka lub tereny 
Cygańskiego Lasu: 
STRACONKA (na 
przykład działka nr 
2512/3 Straconka)  
lub  tereny 
CYGAŃSKIEGO 
LASU (na przykład 
działka nr 424/20 
Mikuszowice 
Śląskie) 

500.000 
wyższy niż 
wskazany we 
wniosku 
 

Negatywna 
Koszt wyższy niż wskazany we 
wniosku. Podany , nie uwzględnia 
zakupu solanki, kosztów eksploatacji 
i remontów, monitoringu, budowy 
dojazdu. Wysokie koszty 
eksploatacji, ze względu na brak 
udokumentowanych złóż solanek na 
terenie miasta. Dz. 2512/3 – 
wskazana lokalizacja jest sprzeczna 
z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego i 
przepisami Prawa Wodnego (teren 
zbiorowego ujęcia wody, brak 
możliwości budowy), dz. 424/20 – 
działka w wieczystym użytkowaniu 
TKKF Błonia – teren „Miasteczka 
Ruchu Drogowego”.   
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atrakcją turystyczną. Ze względu na brak ograniczeń 
wiekowych każdy mógłby z niej korzystać. 

6 OBB006 Zenon Bromirski 
 

Aktywnie i rekreacyjnie w Podkowie/Projekt 
dotyczy utworzenia na terenie ogrodu 
sensorycznego Środowiskowego Domu 
Samopomocy „Podkowa” obszaru aktywnej 
rekreacji. Teren rekreacji przeznaczony będzie dla 
osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami 
psychicznymi mieszkańców Gminy Bielsko-Biała. 
Odwiedzający ogród będą mogli korzystać z 
urządzeń do ćwiczeń, które zostaną zakupione w 
ramach projektu. Propagowanie zdrowego trybu 
życia i wdrażanie umiejętności organizowania czasu 
wolnego w sposób aktywny u pacjentów 
psychiatrycznych jest istotny i zapobiega 
współistnieniu innych chorób somatycznych. Na 
terenie ogrodu mają miejsca wydarzenia o 
charakterze integracyjnym i edukacyjnym, bardzo 
istotne w przełamywaniu barier i lęków związanych z 
samą chorobą. Utworzenie bezpiecznego terenu do 
aktywnego spędzania czasu wolnego będzie 
pierwszym tego typu w mieście miejscem dla osób 
niepełnosprawnych. 

Środowiskowy Dom 
Samopomocy 
Podkowa w Bielsku-
Białej ul. Kołłątaja 8 
– zagospodarowany 
teren zielony 
pełniący rolę ogrodu 
sensorycznego 
usytuowanego w 
centrum miasta. 

70.000 Pozytywna 
 

7 OBB007 Anna Gawor 
 

Remont dróg dojazdowych oraz chodników przy 
ul. Księcia Przemysława oraz Piastów Śląskich/ 
Zadanie obejmuje: 
1) remont będącego w złym stanie technicznym 
chodnika na wysokości budynku mieszkalnego nr 8 
przy ul. Piastów Śląskich, wzdłuż ulicy miejskiej oraz 
innych miejsc wzdłuż wymienionych we wniosku 
ulic. Remont obejmuje: rozebranie istniejącego 
chodnika z płyt betonowych, wykonanie niezbędnej 
podbudowy, ułożenie kostki brukowej wielobarwnej 
grubości 6 cm, wraz z wymianą obrzeży i 
krawężników, wymianę nawierzchni drogi na kostkę 
brukową, wielobarwną, grubości 8 cm, na łącznej 
powierzchni około 260 m2; 

Proponowany 
remont 
zlokalizowany jest w 
rejonie osiedla 
Piastowskiego oraz 
w pobliżu wg. 
załączonej mapy. 

480.000 Pozytywna 
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2) remont będącej w złym stanie technicznym drogi 
przy ul. Księcia Przemysława. Remont zakresem 
obejmuje: rozebranie istniejącej nawierzchni z 
trylinki, wykonanie właściwej podbudowy, ułożenie 
kostki brukowej, wielobarwnej, grubości 8 cm, wraz 
z wymianą krawężników na powierzchni około 1740 
m2. Zakres prac obejmuje również koszt wywozu 
materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za wysypisko i 
wszystkie inne tu nie wymienione, a niezbędne dla 
realizacji prac roboty towarzyszące. 

8 OBB008 Sylwia Majewska  
 

Całodobowa opieka weterynaryjna dla zwierząt w 
Bielsku-Białej/ Celem projektu jest zapewnienie 
całodobowej, bezpłatnej opieki weterynaryjnej dla 
poszkodowanych w wypadkach losowych i 
komunikacyjnych bezpańskich oraz dzikich zwierząt. 
Z uwagi na fakt, że lekarze weterynarii zatrudnieni w 
Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt pracują w 
godzinach od 8.00-14.00, to poza wymienionymi 
godzinami tj. od. 14.00-8.00 znalezione przez 
mieszkańców Bielska-Białej i zabrane przez  
Schronisko poszkodowane, ranne i cierpiące 
zwierzęta muszą uzyskać pomoc lekarza 
weterynarii. Projekt Budżetu Obywatelskiego 
stanowi więc kontynuację zadań projektu 
„Całodobowa opieka weterynaryjna dla zwierząt", 
który był realizowany w latach 2014 i 2015. 
Całodobowa opieka weterynaryjna ma opierać się 
na ścisłej współpracy Miejskiego Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt z Zakładem Leczniczym 
Medwet Plus dla Zwierząt oraz Ośrodkiem 
Rehabilitacji Dzikich Zwierząt "Mysikrólik". 

Miejskie Schronisko 
Dla Bezdomnych 
Zwierząt w Bielsku-
Białej, ul. Reksia 48, 
Bielsko-Biała 

295.600 Pozytywna 

9 OBB009 Janusz Darasz 
 

Remont – przebudowa drogi wewnętrznej – 
boczna Wita Stwosza – biegnącej na tyłach 
budynku Piastowska 46 i dookoła budynku 
Piastowska 44 (Kuratorium Oświaty) aż do bloku 
Piastowska 42 – na odcinakach stanowiących 
własność Miasta Bielska-Białej, obejmujący/ Z 

Droga wewnętrzna – 
boczna Wita 
Stwosza – biegnąca 
na tyłach budynku 
Piastowska 46 i 
dookoła budynku 

474.000 Pozytywna 
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wykorzystaniem drogi przewidywanej do remontu – 
przebudowy odbywa się codzienny dojazd 
zaopatrzenia na zaplecza wszystkich lokali 
handlowych w ciągu handlowym na parterze bloku 
Piastowska 46, przejazd śmieciarek, całego 
personelu i interesantów Kuratorium Oświaty i 
Oddziału GUS. Dodatkowo w latach 2014-2016 na 
tyłach bloku Piastowska 42 i w sąsiedztwie 
Kuratorium zrealizowano inwestycję w postaci 
budowy strefy aktywności – placu zabaw, który ma 
przeznaczenie ogólnomiejskie i jest licznie 
odwiedzany przez mieszkańców Miasta spoza 
Osiedla Mieszka I, w tym zmotoryzowanych. Droga 
ta od wielu lat jest w katastrofalnym stanie 
technicznym, a po bardziej obfitych opadach lub 
roztopach tworzą się i utrzymują przez wiele dni 
rozlewiska na całej jej szerokości. 

Piastowska 44 
(Kuratorium 
Oświaty) aż do 
bloku Piastowska 46 
i dookoła budynku 
Piastowska 44 
(Kuratorium 
Oświaty) aż do 
bloku Piastowska 42 
– na odcinkach 
stanowiących 
własność Miasta 
Bielska-Białej 

10 OBB010 Anna Kąkol 
 

Rok w Ogrodzie - warsztaty dla przedszkolaków 
w ogrodzie Przedszkola nr 14 wraz z 
modernizacją zagospodarowania trenu/  
Pragniemy stworzyć część warsztatową inspirowaną 
wersem z piosenki dziecięcej : „WESOŁO JESIENIĄ 
NA GRZĄDKACH W OGRÓDKU...”(1), wyposażoną 
w drewniane skrzynie z ziemią do uprawy warzyw, 
gdzie dzieci będą miały wiosną możliwość posiać 
ziarna, zobaczyć jak wschodzą młode roślinki, latem 
je pielęgnować a jesienią zebrać plony. Poza tym 
stworzymy PRZEDSZKOLE PRZETRWANIA (2), w 
którym dzieci będą mogły wykazać się sprawnością 
fizyczną i trochę wyszaleć w labiryncie z żywej 
wikliny czy też przejść tor przeszkód zbudowany z 
drewnianych pni, ułożonych w różnych 
kombinacjach. Wygospodarujemy także kącik 
małego artysty (3), który przekona się, że 
wykorzystując trawy, gałązki, kwiatki można 
stworzyć coś pięknego. Oprócz tej części, która jest 
bardziej „dla ducha...” chcemy stworzyć coś także 

Ogród Przedszkola 
nr 14 przy ul. 
Radosnej w Bielsku-
Białej, działka nr 
212/56 obręb Lipnik 

100.000 Pozytywna 
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dla umysłu czyli: przeplatanki linowe (pionowe 
ścianki drewniane z otworami i grubymi linami) – 
rozwijające chęć współpracy między dziećmi, tablicę 
kredową, ścianę do malowania farbami, stoliczki do 
gier i zajęć plastycznych – stoliczki mogą powstać 
na pniach jakie pozostały po ścięciu drzew. NASZE 
ZMYSŁY TO NIE TYLKO WZROK (4) – chcemy 
stworzyć „ścieżkę bosej stopy” gdzie dzieci, którym 
często zabraniamy chodzić na bosaka, mogą 
sprawdzić jak chodzi się po piasku, żwirze, betonie, 
drewnie i że stopy są bardzo wrażliwe na bodźce 
zewnętrzne. Aby zimą nasz ogród tętnił życiem 
proponujemy stworzenie niewielkiej ale własnej górki 
i … Z GÓRKI NA PAZURKI !!! (5). Nowe elementy 
wyposażenia naszego ogrodu będą wymagały także 
modernizacji układu ścieżek i placyków do nauki i 
zabawy. 

11 OBB011 Beata Miziołek  
 

Mały Kucharz/ Warsztaty kulinarne "Mały Kucharz" 
adresowane są do dzieci z bielskich przedszkoli 
oraz szkół podstawowych z klas 1 - 3. Celem 
projektu jest propagowanie zasad zdrowego 
żywienia oraz kształtowanie prawidłowych nawyków 
higienicznych u dzieci. Na koniec zajęć każde 
dziecko otrzyma własnoręcznie skomponowaną 
pizzę i dyplom Małego Kucharza. Dzieci podczas 
zajęć będą miały nieograniczony dostęp do atrakcji 
sali zabaw Krainy Kropka. 

Sala zabaw dla 
dzieci Kraina 
Kropka, ul. 
Partyzantów 44, 
Bielsko-Biała 

37.500 Negatywna 
W projekcie nie określono pory dnia 
przewidzianej na realizację zadania, 
co w konsekwencji pozwala 
zakładać, że będzie kolidować z 
działalnością statutową przedszkoli 
oraz szkół. Nie określono również 
sposobu naboru oraz liczebności 
grup na jednostkowych warsztatach. 
Nie wskazano również rozwiązań 
dotyczących zapewnienia opieki, 
zgody opiekunów prawnych, 
transportu.    

12 OBB012 Magdalena Rutowicz 
 

Budowa boiska/ Projekt ma na celu stworzenie 
miejsca do gry w piłkę nożną zapewniającą dzieciom 
i młodzieży aktywność i ruch na świeżym powietrzu. 

Obszar nad rzeką 
Białką, pomiędzy 
Przedszkolem nr 32 
przy ul. Piwnej a 
Mikuszowicami 
Krakowskimi. 

500.000 
 

Negatywna 
Proponowane do wykonania boisko 
nie może być zrealizowane w 
terenie między rzeką Biała a 
Przedszkolem nr 32 przy ul. 
Bystrzańskiej 37, ze względu na 
przebieg napowietrznej linii 
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elektroenergetycznej 15 kV. Nie bez 
znaczenia jest także fakt, że w tym 
terenie rosną liczne wieloletnie 
drzewa.  Dodatkowo, toczy się 
postępowanie pn. Rewitalizacja 
miejskich systemów nadbrzeży w 
mieście i w związku z tym 
wnioskowana nieruchomość jest 
objęta przygotowywanym 
postępowaniem przetargowym. 

13 OBB013 Ludwik Hejny  
 

Aleksandrowicka Strefa (+) Aktywność Sportowa 
(=) "Łączenie Ludzi"/  Projekt pt.: Alekandrowicka 
Strefa (+) Aktywność Sportowa (=) „Łączenie Ludzi” 
buduje i wzmacnia funkcje Aleksandrowickiej Strefy 
Sportu i Rekreacji im. „Beskidzkich Olimpijczyków”. 
Ma on na  celu: podniesienie komfortu i 
bezpieczeństwa korzystania z systemu „ścieżek: 
pieszych, biegowych, rowerowych i łyżwo/desko-
rolkowych”, „oaz spoczynku”, a także ”społecznej 
rewitalizacji” otoczenia i funkcji Lotniska - „Aeroklubu 
Bielsko-Bialskiego”. M.in. poprzez: 1) budowę i 
wyposażenie „oaz sportu i rekreacji” w urządzenia 
typowe dla „siłowni na wolnym powietrzu” oraz  
“oazy deskorolkowej” w formule “skate-park system”; 
2) dodatkowe wyposażenie Strefy w niezbędne 
elementy infrastruktury towarzyszącej: technicznej 
(punkty WC/sanitarne, organizacji ruchu) oraz 
społeczno-edukacyjnej; 3) ulokowanie naturalnie 
utwardzonych „trawiastych boisk – p. siatkowej i 
badmintona”; 4) budowę „miejsc postojowych 
pojazdów – rowerów i samochodów”, 
poprawiających dostępność Strefy i bezpieczeństwo 
ruchu (latem i zimą); 
5) stworzenie technicznych możliwości 
wykorzystania Strefy w funkcji „narciarskich ścieżek 
biegowych”; 6) utworzenie „Forów Pamięci 
Beskidzkich Olimpijczyków” oraz „rewitalizację” 

Aleksandrowicka 
Strefa Sportu i 
Rekreacji im. 
„Beskidzkich 
Olimpijczyków” – 
powstający system 
ścieżek rekreacyjno-
sportowych wokół 
Lotniska w 
Aleksandrowicach 
(por. zał. 1: „Ogólny 
szkic  sytuacyjno-
ideowy projektu”) 

1.100.000 Autor wycofał projekt 
pismem z dnia 01.09.2016r. 



INFORMACJA ZESPOŁU Z WERYFIKACJI I OPINIOWANIA PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017 – 

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE 

 

* PRZEDSTAWIONE KOSZTY SĄ SZACUNKOWE I POGLĄDOWE, KOSZT REALIZACJI MOŻE ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD OSTATECZNEGO ZAKRESU INWESTYCJI, 
WYNIKÓW PRZETARGU, ITD. 

- 10 - 

 

znajdującego się w „otulinie” Strefy – tzw. „Lasku 
Bathelta”, które podkreślą społeczno-edukacyjny jej 
wymiar i charakter. 
Projekt ma „modułowy” charakter, a jego cechą jest 
duża społeczna partycypacyjność i wielość funkcji. 
Projekt to  specyficzne matematyczne równanie, 
dające w sumie społeczny wynik: „Łączenia Ludzi”. 
To przysłowiowe „dwa AS-y w jednym (tzw.) 
„lotniczym rękawie”, dzięki czemu „Lotnisko w 
Aleksandrowicach” stanie się bardziej dostępne i 
przyjazne dla Mieszkańców. „Aleksandrowicka 
Strefa” – jako „AS” 1-szy, tworząc otwartą 
przestrzeń  publiczną Miasta i (+ ) „Aktywność 
Sportowa” – jako „AS” 2-gi, w  wyniku (=) 
spowodują, że „Strefa” stanie się swoistą „Agorą”, 
jako sposób na odpowiedzialne oswajanie i 
formowanie nowej tożsamości miejsca: „Lotniska w 
Aleksandrowicach” – lokalnego dobra „Łączącego 
Ludzi”. 

14 OBB014 Joanna Kostecka-Wal 
 

Wybieg dla psów przy Parku Włókniarzy/  
Podążając za obecnymi trendami w rozwiniętych 
miastach proponuję stworzenie miejsca aktywnego 
wypoczynku dla czworonogów i ich właścicieli. Na 
terenie Parku Włókniarzy (zwanego też Parkiem 
Mickiewicza) w obecnie nie wykorzystywanej części 
bezpośrednio przy ul. Partyzantów usytuować 
wybieg dla psów. Ideą wybiegu dla psów jest 
stworzenie miejsca, gdzie psy będą mogły 
przebywać bez smyczy i kagańca korzystając z pełni 
swojej swobody. Wybieg dla psów to ogrodzony 
teren częściowo zadrzewiony o nawierzchni pokrytej 
darnią. Wyposażony w tor agility i urządzenia do 
psich sportów, ławki dla opiekunów psów, 
samozamykająca się bramka przy wejściu oraz 
tablica z regulaminem korzystania z wybiegu. Na 
placu zainstalowane będą dystrybutory z 
woreczkami i kosze na psie odchody. Nie pozwólmy 

Park Włókniarzy 
przy ul. 
Partyzantów, 
pomiędzy kortami 
tenisowymi przy ul. 
Partyzantów 52, a 
budynkiem dawnej 
przychodni chorób 
płuc przy ul. 
Parkowej 1. 
Żywieckie 
Przedmieście, 
działka 289/10. W 
załączeniu 
wnioskodawczyni 
przekazuje mapę 
planu 
zagospodarowania 

94.000 Pozytywna 
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aby Bielsko-Biała pozostało jedynym miastem na 
mapie Polski, w którym nie ma w  biegu dla psów - 
otwórzmy się na cywilizację. 

przestrzennego z 
zaznaczonym 
terenem. 

15 OBB015 Katarzyna Koch 
 

"Więcej ruchu mały zuchu" - zakup i montaż 
integracyjnego zestawu sprawnościowego dla 
Przedszkola Integracyjnego nr 1. Projekt z 
zakresu kształtowania sprawności fizycznej 
adresowany do całej społeczności Przedszkola 
Integracyjnego nr 1/ Zakup i montaż 
INTEGRACYJNEGO ZESTAWU 
SPRAWNOŚCIOWEGO służącego usprawnieniu 
ruchowemu dzieci z całego miasta uczęszczających 
do Przedszkola Integracyjnego nr 1 w Bielsku-Białej. 
Ruch jest naturalną potrzebą dziecka w wieku 
przedszkolnym, przejawiającą się poprzez 
różnorodne formy aktywności. Stanowi istotny 
czynnik w jego rozwoju . Właściwie kreowana przez 
otoczenie aktywność ruchowa umożliwia wdrażanie 
do kontaktu z drugim człowiekiem, kształtuje 
umiejętności współdziałania, wdraża do zdrowej 
rywalizacji, akceptacji i tolerancji. Organizowanie 
atrakcyjnych dla wszystkich dzieci / w tym dzieci 
niepełnosprawnych/ zajęć byłoby możliwe dzięki 
zamontowaniu w ogrodzie przedszkolnym zestawu 
sprzętu, dostosowanego potrzeb grup 
integracyjnych. 

Teren ogrodu 
Przedszkola 
Integracyjnego nr 1 
w Bielsku-Białej, ul. 
Korzenna 37 

60.000 Pozytywna 

16 OBB016 Witold Kubik 
 

Telemedycyna dla Seniorów/  W ramach projektu 
planowane są innowacyjne działania nastawione na 
poprawę aktywności ruchowej seniorów na terenie 
miasta Bielsko-Biała oraz na aktywizację społeczną 
mieszkańców: 
1) Każdy z uczestników programu / seniorów / 
zostanie zaproszony na wstępne badania lekarskie 
a następnie zaopatrzony w specjalne, innowacyjne 
urządzenie do monitorowania stanu zdrowia, przy 
pomocy którego będzie mógł kontaktować się na 
bieżąco z lekarzem. 

Bielsko-Biała 822.000 
 

Negatywna   
Koszty wprowadzenia systemu 
telemedycyny na terenie Polski 
oscylują w granicach 822.000,00 zł 
na podstawie wyceny firmy 
zajmującej się wdrożeniami tego 
rodzaju systemów. W zadaniu 
należy dodatkowo uwzględnić 
koszty dostępu do Internetu – ok. 
54.000 zł technologia LTE, koszt 
zakupu tabletów 8” to 1.000 zł /szt. 
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2) Każdy z uczestników co tydzień będzie brał udział 
w ćwiczeniach rehabilitacyjnych prowadzonych 
indywidualnie oraz w grupach. Proces rehabilitacji 
odbywać się będzie poprzez dawkowanie 
odpowiednich ćwiczeń dostosowanych do potrzeb 
seniora lub grupy senioralnej. 
3) W   ramach   programu   prowadzone   będą   raz   
na   kwartał   zajęcia   ruchowo-integracyjne. Będą 
one miały na celu zwiększenie aktywności ruchowej 
seniorów poprzez organizację czterech dużych, 
dostępnych dla wszystkich seniorów imprez o 
charakterze sportowo-rekreacyjnym, o różnym 
stopniu trudności: wiosną, latem i jesienią spacery 
nordic - walking a zimą spacery na nartach 
śladowych. 
4) Dodatkowo, w ramach programu przeszkolone 
zostaną osoby, które w przyszłości będą 
organizowały różne, innowacyjne działania 
nastawione na poprawę życia seniorów oraz 
wszystkich mieszkańców Bielska-Białej. 

Koszty nie uwzględniają usługi 
montażu ewentualnej infrastruktury 
dostępowej do Internetu w 
przypadku braku zasięgu LTE. 
Koszty znacznie przekraczają kwotę 
500.000 zł przewidzianą na zadanie 
ogólnomiejskie.  

17 OBB017 Elżbieta Rosińska 
 

Plac zabaw, siłownia na wolnym powietrzu oraz 
elementy Street workout parku - to część 
przyszłego Parku Rekreacyjno-
Wypoczynkowego pomiędzy Osiedlami: Wojska 
Polskiego i Kopernika/ Projekt ten ma być kolejną 
częścią składową przyszłego Parku Rekreacyjno – 
Wypoczynkowego usytuowanego pomiędzy 
Osiedlami : Wojska Polskiego i Kopernika a 
powinien służyć mieszkańcom wszystkich 
sąsiadujących osiedli zgrupowanych w tej części 
miasta. W skład tej części projektu powinien wejść 
przede wszystkim plac zabaw dla dzieci, siłownia 
plenerowa dla dorosłych oraz elementy street 
workout parku dla młodzieży czyli jest to miejsce na 
aktywność dla każdego. Plac zabaw powinien być 
wyposażony w różnorodne sprzęty zabawowe tak by 
mogły z niego korzystać dzieci o różnej ruchliwości i 

Teren pomiędzy 
ulicami: Stawową i 
Wodną oraz 
Spółdzielców i 
Cieszyńską - 
pomiędzy Osiedlem 
Wojska Polskiego i 
Osiedlem Kopernika 
(dawniej ogródki 
działkowe - 
aktualnie nieużytki i 
chaszcze – za 
dyskontem 
Biedronka) 

500.000 Pozytywna 
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w różnym wieku. Wśród urządzeń siłowni 
zewnętrznej powinny się znaleźć między innymi 
takie urządzenia jak : wioślarz, motyl, motyl w 
rewersie, oraz urządzenia zintegrowane: wyciąg 
górny i wyciskanie; wahadło, biegacz, twister itp. W 
skład zestawu street workout parku mogły by wejść 
między innymi: drążek progresywny, poręcze 
równoległe i drążki poprzeczne zamontowane na 
różnych wysokościach, drabinki pionowa i 
poprzeczna, ławka skośna, lina do podciągu oraz 
kółka długie i wspornik do rozciągania. Całość 
powinna być usytuowana na bezpiecznym podłożu 
(np. wyłożonym płytami perforowanymi lub 
wysypane żwirem rzecznym o frakcji 2-8 mm 
).Ponadto, w ramach projektu należy wykonać alejki, 
którymi będzie można dojść do poszczególnych 
obiektów od strony ul. Stawowej. 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBB018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jakub Jonkisz 
 
 
 
 
 
 

Górskie Ścieżki Rowerowe „Endurotrails – 
Bielsko-Biała” Etap III/ Podstawowym celem 
trzeciego etapu budowy górskich ścieżek 
rowerowych zlokalizowanych w rejonie Szyndzielni i 
Koziej Góry jest dokończenie działań 
zaplanowanych na lata 2015 – 2017. W wyniku 
przesunięć i rozbudowy zadań realizowanych w 
etapie II (ok. podjęto decyzję o zbudowaniu całego 
podjazdu na Kozią Górę nie jedynie do połowy, 
przedłużono również trasę dla początkujących aż do 
kortów w Cygańskim Lesie) w roku 2017 do 
wybudowania zostaje ścieżka łącząca Szyndzielnię 
z Kozią Góra przez Kołowrót oraz ścieżka z 
Kołowrotu do dolnej stacji kolei gondolowej. Obie 
trasy będą miały niewielkie nachylenie (6-7%) i 
podobnie jak trasa twister na Koziej Górze będą to 
trasy niebieskie (dla średniozaawansowanych). 

Las pomiędzy 
Szyndzielnią a Kozią 
Górą 

500.000 
 
 
 
 
 
 
 

Pozytywna 
  
 
 
 
 
 
 
 

19 
 
 

OBB019 
 
 

Iwona Rakowska 
 
 

Skate Park „Hawk”/ Celem naszego projektu  jest 
stworzenie SKATEPARKU „HAWK” mieszczącego 
się przy ul. Wyzwolenia na terenie Ogródka 

Ogródek 
Jordanowski ul. 
Wyzwolenia 

500.000 
 

Negatywna 
Lokalizacja skateparku w jednostce 
planu 125-ZP-03 jest niezgodna z 
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Jordanowskiego – miejsca, gdzie mieszkańcy 
dzielnicy Biała Wschód jak i zarówno mieszkańcy 
całej miejscowości Bielsko-Biała, będą mogli 
bezpiecznie i aktywnie spędzać czas wolny. 
Skatepark to obiekt sportowy pozwalający aktywnie 
wypocząć oraz skupić w jednym miejscy ludzi 
dzielących tą samą pasję, to miejsce do jazdy na 
deskorolkach, rolkach i rowerach BMX . 

jego zapisami. W Miejscowym 
Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego przedmiotowe 
działki przeznaczone są pod zieleń 
parkową i skwery. Część działki 
4321/28 o pow. 2600 m2 znajduje 
się w ogrodzeniu i jest użytkowana 
przez osobę fizyczną. 
Dodatkowo posadowienie 
elementów betonowych oraz 
betonowej posadzki w zagłębieniu 
terenu może generować bardzo 
wysokie koszty przemieszczania 
mas ziemnych.       

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBB020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barbara Mękwińska 
 

„Teatr dla Ciebie”/ Projekt ,,Teatr dla Ciebie” ma 
na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży wpływu 
sztucznego oświetlenia na ludzkie zdrowie i 
zachowanie. Prawidłowe używanie oświetlenia, 
laptopów smart fonów w konsekwencji prowadzi do 
oszczędności zarówno w budżecie domowym jak i 
ma znaczący wpływ na środowisko naturalne w 
którym żyjemy . Czytelna zabawna i piękna forma 
jaką jest przedstawienie teatralne stworzone wraz 
uczestnikami warsztatów, wzbogacone muzyką 
specjalnie skomponowaną na potrzeby 
przedstawienia, fachowa pomoc reżysera i 
scenografa stworzą niepowtarzalne widowisko. 
Przedstawienie stworzone na oczach i przy czynnym 
udziale widzów pozwoli uświadomić dzieciom i 
młodzieży, że mają wpływ na otaczający ich świat. Z 
pewnością przemówi do wyobraźni i przyczyni się do 
wzrostu świadomości mieszkańców miasta w 
zakresie oszczędności energii i dbałości o zdrowie. 

Miasto Bielsko-
Biała, szkoły 
podstawowe, 
gimnazja 

67.500 
 

Negatywna 
Proponowane we wniosku 
przedsięwzięcie nie pokazuje 
gotowego produktu. Projekt opisuje 
pomysł na przygotowanie 
przedstawienia, realizowanego 
docelowo na zajęciach lekcyjnych – 
co stoi w sprzeczności z realizacją 
podstawy programowej przedmiotów 
szkolnych. Prowadzone z 
wnioskodawcą wyjaśnienia nie 
uszczegóławiają istotnych 
elementów projektu – liczby dzieci 
objętych projektem, potrzeb 
środowiska szkolnego, 
harmonogramu działań, sposobu 
naboru uczestników zajęć, 
scenariuszy tych zajęć czy też treści 
programowych. Całość pomysłu jest 
w fazie projektowej. Działania o 
podobnym profilu realizowane są już 
w szkołach oraz domach kultury. W 
mieście funkcjonują programy 
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edukacji przedszkolnej realizowane 
w szkołach, ponadto placówki mają 
swoje wewnętrzne programy 
prozdrowotne.     
Założenia projektu dotyczące spraw 
energetycznych są niezgodne ze 
strategią miasta, a zwłaszcza Biura 
Zarządzania Energią polegającą na 
generowaniu oszczędności bez 
obniżania komfortu funkcjonowania. 
Eliminowanie światła sztucznego z 
codzienności stoi w sprzeczności z 
wymogami adekwatnych w tej 
dziedzinie norm oświetleniowych.   

21 OBB021 
 

Bogumił Kanik 
 

Wzgórze Trzy Lipki – sport i wypoczynek/ 
Wzgórze Trzy Lipki – sport i wypoczynek – ma na 
celu poszerzenie oferty dla mieszkańców. Powstały 
rok temu plac zabaw i rekreacji nie jest w stanie 
pomieścić wszystkich zainteresowanych. W związku 
z tym chcielibyśmy poszerzyć ofertę o: plac zabaw 4 
elem., siłownia 5 elem., stół do gry w szachy 1 szt. 
oraz przy istniejącej od roku pięknej panoramie gór 
z opisami umieścić tablicę – mapę fortyfikacji 
(schrony z czasów II wojny światowej) z opisami i 
drogowskazami tablice zdjęcie Bielska-Białej z 
zaznaczonymi ważnymi miejscami i obiektami w 
mieście: Ratusz, Kościół Św. Mikołaja, Osiedle Złote 
Łany.  

Trzy Lipki – wzgórze 
w dzielnicy Stare 
Bielsko 

60.000 Pozytywna 
Wnioskodawca w dniu 12.09.2016r., 
wyraził zgodę na ograniczenie 
zakresu projektu. 

22 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBB022 
 

Łukasz Brandys  
 

Ścieżka sportowo-rekreacyjna wzdłuż rzeki 
Białej w Komorowicach Śląskich/ W ramach 
projektu ma zostać zrealizowany ciąg pieszy wraz 
ze ścieżką rowerową – długość ok. 1200 mb. 
Ścieżka zlokalizowana na wałach rzeki Białej jako 
przedłużenie istniejącej ścieżki wzdłuż ul. 
Grażyńskiego. Początek ścieżki rozpoczyna się przy 
moście, skrzyżowanie ulicy Mazańcowickiej z ulicą 
Grażyńskiego i kończy się przy ul. Chochołowskiej 

Ścieżka 
zlokalizowana na 
wałach rzeki Białej 
jako przedłużenie 
istniejącej ścieżki 
wzdłuż ul. 
Grażyńskiego. 
Początek ścieżki 
rozpoczyna się przy 

500.000 
 

Pozytywna 
Wnioskodawca pismem z dnia 
05.09.2016r., wyraził zgodę na 
ograniczenie zakresu projektu. 
Zadanie obejmowałoby budowę 
nowego połączenia istniejącej 
ścieżki rowerowej przy skrzyżowaniu 
ul. Grażyńskiego i Mazańcowickiej z 
istniejącym utwardzeniem na wale 
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zgodnie z załączonym materiałem graficznym. 
Ścieżka wykonana z masy bitumicznej.  

moście, 
skrzyżowanie ulicy 
Mazańcowickiej z 
ulicą Grażyńskiego i 
kończy się przy ul. 
Chochołowskiej, 
zgodnie z 
załączonym 
materiałem 
graficznym. 
 

przeciw powodziowym rzeki Białej, 
po jej zachodniej stronie, bez 
rozbudowy wału. 

23 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBB023 Anna Szymańska 
 

Budowa atrakcyjnego parku dla psów w pobliżu 
lotniska w Aleksandrowicach/ Budowa 
odizolowanej, ogrodzonej i bezpiecznej przestrzeni 
dla psów, gdzie będą mogły swobodnie się 
wybiegać pod opieką swojego opiekuna, a także 
dzięki urządzeniom sprawnościowym aktywnie 
spędzić czas na wspólnej na pokonywaniu różnego 
rodzaju urządzeń do ćwiczeń typu agility. 
Dodatkowo park taki umożliwi socjalizację psów 
zarówno z innymi psami, jak też ludźmi, co zwiększy 
bezpieczeństwo spacerów podczas pobytu psów 
poza parkiem. 

Projekt może zostać 
zrealizowany na 
niezagospodarowan
ym terenie pomiędzy 
torem do jazdy na 
rolkach a 
ogrodzeniem 
lotniska. Teren ten 
obecnie jest jedynie 
nieużytkiem 
porastającym trawą. 

200.000 
 

Negatywna 
Teren nie należy do Gminy Bielsko-
Biała. Przedmiotowa działka ozn. nr 
1258/2 obręb Aleksandrowice 
stanowi własność Aeroklubu 
Bielsko-Biała. Aktualnie prowadzone 
jest postępowanie podziałowe ww. 
działki w celu wydzielenia części 
niezbędnej pod rozbudowę ul. 
Cieszyńskiej w zw. z decyzją zrid 
Wojewody Śląskiego z dn. 
8.06.2016r. Aeroklub nie może 
dysponować swobodnie 
przedmiotową częścią 
nieruchomości, a tym samym 
udzielić zgody na budowę na tym 
terenie parku dla psów w zw. z 
planowaną zamianą nieruchomości 
między Gminą Bielsko-Biała a 
Aeroklubem. 

24 
 
 
 
 
 

OBB024 
 
 
 

Waldemar Wysocki 
 

Zagospodarowanie sąsiedzkiej przestrzeni 
integracyjnej – wykonanie alejki, montaż 
infrastruktury parkowej i budowa placu zabaw/ 
Wniosek dotyczy zaprojektowania i 
zagospodarowania przestrzeni integracyjno-
rekreacyjnej dla mieszkańców na terenie 

Teren porośnięty 
trawą i nielicznymi 
drzewami na skraju 
działek oznaczonych 
723/27 oraz 672/3, 
zlokalizowany 

150.000 Negatywna 
Zadanie nie jest możliwe do 
realizacji ze względu na to, że dz. nr 
672/3 przeznaczona jest pod 
zabudowę budynkiem mieszkalnym, 
a zarządzeniem Prezydenta Miasta 
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zdominowanym przez budownictwo wielorodzinne. 
Planowana przestrzeń zawierać będzie elementy 
infrastruktury parkowej i zabawowej. W celu 
zapewnienia dojścia do poszczególnych jej 
elementów zakłada się budowę alejki spacerowej o 
szerokości 1,5 m i długości 50 m; jej przebieg 
będzie oddzielał teren aktywności dziecięcej, 
którego głównym elementem będzie plac zabaw z 
dużym urządzeniem zabawowym (linarium, ścianką 
wspinaczkową i zjeżdżalną) i dodatkowymi bujakiem 
poziomym i huśtawką dwuosobową. W dalszej 
części terenu zamontowane zostaną: zestaw ławek 
miejskich umożliwiający organizację spotkań 
integracyjnych, podwójny stolik betonowy do gier 
towarzyskich, betonowy stół do ping-ponga, stojak 
na rowery, podwójna ławka z ruchomymi stopkami 
do masażu stawów skokowych z planszami labiryntu 
oraz tablica ogłoszeń. Całość uzupełniona będzie 
oświetleniem. 

między budynkami 
Siemiradzkiego 6, 8, 
10, 12 i 
Aleksandrowicką 13 
– miejsce 
wnioskowanego 
projektu oznaczone 
zostało na 
załączonej mapie. 

jest przewidziana do zbycia na ww. 
cel. Ponadto, koszt zadania może 
wynieść 150.000 zł - dokładny koszt 
określi kosztorys inwestorski. 
Wnioskodawca nie doszacował 
niektórych elementów inwestycji 
oraz nie uwzględnił obsługi 
geodezyjnej inwestycji (1250 zł), 
wykonania nawierzchni pod ławkami 
(ok. 5 tys. zł), wykonania ogrodzenia 
placu zabaw (ok. 10 tys. zł), nadzoru 
inwestorskiego (ok. 5 tys. zł) oraz 
utrzymania terenu, którego 
szacunkowy koszt wynosi 15 tys. zł 
rocznie. 
 

25 
 
 

OBB025 
 
 

Dariusz Luber  
 
 
 
 

Dostosowanie przestrzeni „sky-room” na 
Stadionie Miejskim na cele społeczności Bielska-
Białej/ tworzenie przestrzeni do spotkań różnych 
organizacji społecznych: grup nieformalnych, 
stowarzyszeń, fundacji, w której będzie powstawała 
współpraca między nimi i wzajemne wspieranie w 
promowaniu podejmowanych działań. 

Stadion Miejski przy 
ul. Żywieckiej w 
Bielsku-Białej 

500.000 Pozytywna 
 

26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBB026 
 

Barbara Redkowska 
 

Przedszkole publiczne/ Zadanie obejmuje remont 
3 sal zajęć dydaktycznych dla dzieci. Aktualnie są to 
pomieszczenia niewykorzystane wymagające 
remontu. Remont obejmował będzie wymianę okien, 
cyklinowanie parkietów, malowanie ścian, wymianę 
instalacji centralnego ogrzewania, montaż 
oświetlenia i kapitalny remont sanitariatów oraz 
wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne. 
Przewiduje się modernizację klatki schodowej na 
parterze i pierwszym piętrze w celu dostosowania do 
wymogów przeciwpożarowych obowiązujących w 

Projekt będzie 
realizowany w 
budynku 
Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci i 
Oddział Powiatowy 
w Bielsku-Białej przy 
ul. Lipnickiej 34. 
Budynek jest 
użyczony przez 
Miasto Bielsko-

357.000 Negatywna 
zgodnie z analizą kosztów, 
prawdopodobny koszt wykonania 
zadania wyniesie 357.000zł. Koszt 
jest wyższy od proponowanego 
przez wnioskodawcę o około 20%. 
Znaczna część gruntu na posesji 
użytkowanej przez Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci jest własnością 
prywatną. Na prywatnym terenie 
znajduje się wjazd na posesję oraz 
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placówkach oświatowych. Rozbudowany zostanie 
plac zabaw dla dzieci. Wyremontowana placówka 
będzie służyła mieszkańcom naszego miasta na 
tych samych zasadach co wszystkie przedszkola 
miejskie. 

Biała. Na terenie 
w/w obiektu znajduje 
się plac zabaw i 
teren zielony. Jest 
również parking dla 
samochodów. 

plac zabaw. Jako wnioskodawca 
proponuje Pani przeznaczyć kwotę 
14.712,91 zł na doposażenie placu 
zabaw.  
Ze względu na wydatkowanie 
środków na terenie prywatnym, 
prace te nie mogą być zrealizowane 
ze środków Miasta. Środki te należy 
przeznaczyć na prace adaptacyjne 
w budynku. Na wykonanie robót 
wskazanych we wniosku konieczne 
jest uzyskanie pozwolenia na 
budowę, a co za tym idzie 
wykonanie pełnego projektu 
budowlanego. 

27 
 

OBB027 Maja Dębowska 
 

To Tu/ TO TU to przestrzeń w centrum miasta, 
bezpłatna, otwarta dla wszystkich młodych ludzi i z 
nimi współtworzona. To fizyczne miejsce spotkań, 
pracy, rozwijania i prezentowania swoich 
umiejętności i talentów, nawiązywania znajomości, 
zdobywania wiedzy, wymiany poglądów, 
poszerzania horyzontów. To krok ku budowaniu 
prężnej, aktywnej społeczności młodych ludzi w 
Bielsku-Białej, przygotowanej na wyzwania rynku 
pracy i dumnej ze swoich osiągnięć. W TO TU 
poznacie ciekawych ludzi i możliwe ścieżki kariery 
zawodowej na spotkaniach z profesjonalistami 
różnych profesji. To alternatywa do spędzania czasu 
w galeriach handlowych czy przed komputerem. 

Hurtownia przy ul. 
Krasińskiego 11 
(oficyna) o 
powierzchni 
332,36m2. 

812.250 Negatywna 
Realizacja przekracza wysokość 
środków dla projektu miejskiego. Nie 
przewidziano kosztów i konieczności 
wykonania projektu, zmiany 
sposobu użytkowania i dopełnienia 
formalności związanych z 
uzyskaniem pozwolenia na 
wykonanie robót. W celu realizacji 
zadania konieczne jest: 
oszacowanie i uwzględnienie 
kosztów  ekspertyzy stanu 
technicznego budynku, 
przeprowadzenie procedury zmiany 
sposobu użytkowania w tym 
uzyskania pozwolenia na wykonanie 
robót remontowych i adaptacyjnych.  
Zgłasza jednocześnie uwagi: kto 
zapewni bezpieczeństwo i opiekę 
niepełnoletniej młodzieży 
przebywającej w opisanej we 
wniosku „przestrzeni”, kto będzie 
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sprawował nadzór nad merytoryką 
prowadzonych zajęć; proponowane 
w opisie godziny działalności 
przestrzeni pokrywają się w czasie z 
godzinami pracy placówek 
oświatowych.  

28 OBB028 
 

Sabina Cul  
 

[nowy] Park Strzygowskiego/  Projekt [nowy] Park 
Strzygowskiego zakłada szeroko pojętą rewitalizację 
starego Parku Strzygowskiego w Bielsku – Białej, 
zlokalizowanego nad rzeką Białą między ul. 
Bobrową a dopływem potoku Straconka do Białej. 
Teren parku jest aktualnie mocno zaniedbany, jego 
rewitalizacja ma na celu przywrócenie dawnej 
świetności, tych ważnych dla miasta terenów 
zielonych. 
Koncepcja odnowy obszaru parku zakłada: 
1) przebudowę istniejącej ścieżki na oświetloną 
aleję pieszo-rowerową pokrytą asfaltem barwionym 
o długości 350m wraz z małą architekturą – 
ławkami, koszami na śmieci i stojakami rowerowymi; 
2) budowę oświetlonej ścieżki biegowo-rolkowej o 
długości 400m, pokrytej asfaltem barwionym, z 
dwoma pętlami i elementami małej architektury; 
3) budowę wybiegu dla psów o powierzchni 300m2 
z ogrodzeniem, bramką, ławkami, koszami na śmieci 
i regulaminem; 
4) oczyszczenie terenu z dziko rosnących drzew, 
krzewów, samosiewek (w tym prace porządkowe: 
wygrabienie i wykoszenie). 
Starannie przemyślane funkcje sportowo-
rekreacyjne urozmaicą walory przyrodnicze tego 
miejsca, pozwolą na aktywny wypoczynek, dzięki 
czemu miasto zyska nową, wyjątkową przestrzeń. 
Dzięki tym działaniom już w przyszłym roku Park 
Strzygowskiego stanie się [nowym] przyjaznym dla 
mieszkańców Bielska-Białej miejscem. 

Projekt będzie 
realizowany na 
terenie 
zlokalizowanym 
wzdłuż ul. 
Partyzantów, między 
ul. Bobrową a 
dopływem Straconki 
do rzeki Białej. 
Horyzontalnie 
obszar będzie 
rozciągał się między 
rzeką Białą a 
budynkiem WIOŚ, 
Wawrzaszek ISS i 
ogródkami 
działkowymi. 

500.000 Pozytywna 
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29 OBB029 Tomasz Kopczyński  
 

Multimedialne Centrum Edukacyjne/ 
„Multimedialne Centrum Edukacyjne” to projekt, 
który docelowo ma podnieść możliwości edukacyjne 
w mieście w zakresie informatyki. Projekt 
obejmować będzie stworzenie nowoczesnych 
klasopracowni informatycznych na terenie ośmiu 
szkół z miasta Bielska-Białej (Szkoła Podstawowa 
Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 28, Szkoła 
Podstawowa nr 31. Szkoła Podstawowa Nr 32. 
Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 
33, Szkoła Podstawowa Nr 9. Zespól Szkól 
Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1 w Bielsku-Białej), 
wyposażonych w nowy sprzęt komputerowy, 
zestawy robotów i pomocy dydaktycznych. 
Projekt zakłada przeprowadzenie darmowych zajęć i 
warsztatów: 
800 godzin lekcyjnych ciekawych i ekscytujących 
zajęć z wykorzystaniem robotów i nowoczesnych 
technik edukacyjnych dla dzieci; 160 godzin zajęć 
wprowadzających w cyfrowy świat dla osób 
dorosłych i seniorów; 160 godzin zajęć 
warsztatowych dla nauczycieli, celem stałego 
podniesienia jakości kształcenia w dziedzinie 
informatyki. 

Zajęcia i warsztaty dla dzieci. 
Zajęcia przeprowadzone muszą być w godzinach 
dogodnych dla danej grupy wiekowej. W czasie gdy 
sala nie jest obłożona zajęciami – tj. godzinach 
dostępności Sali – wyznaczonych przez dyrekcję 
szkoły. 
Osoba prowadząca zajęcia musi posiadać 
wykształcenie pedagogiczne oraz posiadać pełnię 
praw do prowadzenia zajęć, zgodnie z ok. 10 Karty 
Nauczyciela. Posiadać również musi niezbędne 
kwalifikacje do prowadzenia zajęć z komputerami 
dla danej grupy wiekowej. 
Zajęcia powinny odbywać się bezpośrednio przed 

Szkoła Podstawowa 
Nr 4, 
Szkoła Podstawowa 
Nr 28, 
Szkoła Podstawowa 
nr 31, 
Szkoła Podstawowa 
Nr 32, 
Szkoła Podstawowa 
Nr 1, 
Szkoła Podstawowa 
Nr 33, 
Szkoła Podstawowa 
Nr 9, 
Zespól Szkól 
Podstawowo-
Gimnazjalnych nr 1 
w Bielsku-Białej 

499.800 Pozytywna 
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lub po lekcjach by wykluczyć problem opieki dzieci w 
czasie przerwy pomiędzy zajęciami. 
2. Zajęcia dla dorosłych i seniorów. 
Zajęcia muszą być przeprowadzone w godzinach 
pozalekcyjnych, (w czasie gdy sala nie jest obłożona 
zajęciami – tj. godzinach dostępności Sali – 
wyznaczonych przez dyrekcję szkoły). 
3. Zajęcia szkoleniowe dla nauczycieli. 
Zajęcia szkoleniowe muszą być przeprowadzone w 
dogodnym terminie dla grupy nauczycieli 
niekoniecznie w budynku szkoły, natomiast na 
terenie miasta Bielsko-Biała. 
W trosce o wysoką jakość kształcenia osoba 
prowadząca szkolenie musi posiadać stopień 
doktora w dziedzinie pedagogiki lub informatyki oraz 
prowadzić czynnie zajęcia na uczelni wyższej z 
zakresu przedmiotów informatycznych. 
Zakres zajęć obejmować będzie wykorzystanie 
zakupionych pomocy dydaktycznych w procesie 
nauczania dzieci. 
Zestawy dydaktyczne dla dzieci: 
W związku z bardzo bogatą ofertą na rynku w 
zakresie zestawów robotów i pomocy dydaktycznych 
do nauki programowania, algorytmiki, logiki, 
matematyki wymaga się w trosce o jakość 
kształcenia, aby pomoc dydaktyczna była 
dostosowana do wieku danej grupy wiekowej w 
szczególności dla grup: 
- 1-3 klasy szkoły podstawowej posiadała możliwość 
kształcenia w zakresie: 
     funkcje programowania algorytmicznego w 
oparciu o pseudokod; 
    funkcje kierowania i planowania ruchu obiektem 
(pionkiem) w oparciu o pseudokod; 
    funkcje elementów podstaw programowania 
strukturalnego; 
     funkcje układu Kartezjańskiego: 
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     funkcje wykonywania działań matematycznych w 
zakresie podstawowych znaków arytmetycznych 
(dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie); 
     funkcje budowania i poznawania własności 
podstawowych figur geometrycznych w przestrzeni 
dwuwymiarowej i trójwymiarowej; 
    funkcje poznawania podstawowych palet kolorów 
(RGB); 
     funkcja gier sytuacyjnych wynikających ok. z 
losowości przebiegu zdarzeń; funkcje arkusza 
kalkulacyjnego. 
-    4-6 klasy szkoły podstawowej: 
    możliwość sterowania za pomocą kolorów (ok. 
kredek, flamastrów); 
    możliwość programowania w sposób blokowy, w 
języku SCRATCH lub w sposób jak najbardziej 
zbliżony do tego języka (ok. SCRATCH-junior, 
Blockly); 
    robot ma umożliwiać programowanie z 
wykorzystaniem warunków logicznych, pętli, 
zmiennych i  funkcji: 
    możliwość prostego programowania w zakresie 
podstawowych kolorów RGB; 
    możliwość sterowania ruchami 
(przemieszczaniem się); 
    robot powinien być odporny na wstrząsy i upadki; 
-     dzieci zdolne i gimnazjum: 
    możliwość programowania w sposób blokowy, w 
języku SCRATCH; 
    możliwość programowania w języku obiektowym 
(ok. C++, Java, Javascript); 
    kompatybilność z otwartą platformą Arduino; 
    możliwość rozbudowy o dodatkowe elementy i 
czujniki; 
    możliwość programowania w zakresie kolorów 
RGB; 
    możliwość sterowania ruchami 
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(przemieszczaniem się); 
    możliwość sterowania dźwiękiem; 
    czujnik odległości. 

30 OBB030 Agnieszka Wybraniec 
 
 

Aleja spacerowa na Kopcu Lipnickim/ Projekt 
Aleje spacerowa na Kopcu Lipnickim zakłada 
wykonanie alei spacerowej, niebrukowanej po 
obwodzie niezagospodarowanego terenu gminnego 
i Skarbu Państwa na Os. Biała Krakowska, 
zlokalizowanego pomiędzy ul. Wapienna, Szlak, 
Rzemieślnicza i obszarem nowopowstającej 
Komendy. Aleja długości ok. 2000 m, oświetlona 
lampami parkowymi co 100 m, z ławeczkami i 
koszami na śmieci co 200 m. Teren ten jest bogaty 
w starodrzew, wśród którego może powstać 
doskonały trakt spacerowy dla mieszkańców. 

Niezagospodarowan
y teren gminny i 
Skarbu Państwa na 
Os. Biała 
Krakowska, 
zlokalizowany 
pomiędzy ul. 
Wapienna, Szlak, 
Rzemieślnicza. 

499.600 
 

Negatywna 
wskazany teren należy do Skarbu 
Państwa. Ponadto, wydział 
informuje, że przedmiotowy teren 
planowanej inwestycji w części (dz. 
4005/4, 4606/4) zgodnie z zapisami 
w Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego 
przeznaczony jest pod budowę 
cmentarza dla parafii św. Brata 
Alberta.  
 

31 OBB031 Andrzej Kubica  
 

Mieszkamy nad Biał(k)ą - Adaptacja bulwarów 
rzeki Białej na tereny rekreacyjne w dzielnicach 
Mikuszowice Krakowskie i Mikuszowice Śląskie/     
Rewitalizacja brzegów rzeki Białej i sąsiadujących 
terenów na cele rekreacyjne; 
Zasięg: brzegi rzeki Białej na odcinku od „nowej” 
kładki przy obwodnicy do kładki na wysokości ul. 
Tkackiej. Prawy i lewy brzeg – dzielnice 
Mikuszowice Krakowskie i Mikuszowice Śląskie. 
Cele: 
Udostępnienie mieszkańcom miejsca 
umożliwiającego spędzanie wolnego czasu na: 
Rekreacji; 
Aktywnościach sportowych i prozdrowotnych. 
Polepszenie warunków życia dla młodych pokoleń – 
bezpieczne miejsce na spacery z małymi dziećmi, 
wózkami; 
Poprawa kondycji fizycznej mieszkańców: 
Bezpieczne miejsce do biegania; 
Możliwość ćwiczeń na przyrządach sportowych; 
Promocja zdrowego trybu życia; 
Możliwość organizowania lokalnych zawodów 

Teren na brzegach 
rzeki Białej w 
dzielnicach 
Mikuszowice 
Krakowskie i 
Mikuszowice Śląski 
od kładki przy 
obwodnicy do kładki 
na wysokości ul. 
Tkackiej, w 
bezpośrednim 
sąsiedztwie 
istniejącego od lat 
wodospadu. 

370.000 
. 

Negatywna 
Opiniowany budżet jest częścią 
inwestycji pt.: Rewitalizacja 
miejskich systemów nabrzeżnych w 
mieście B-B”. Inwestycja 
finansowana jest z programu UE i  
jest w fazie przetargowej. Kwota 
wskazana we wniosku nie 
uwzględnia wykonania dokumentacji 
przetargowej oraz wykonania 
nawierzchni bezpiecznych pod 
urządzenia na placach zabaw i 
boisk. Biorąc pod uwagę wykonanie 
dokumentacji projektowej, 
uzgodnień, przeprowadzenia 
procedury przetargowej oraz 
wykonania zadania, termin realizacji 
to 15 miesięcy.  
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sportowych, rodzinnych np. sztafeta itp. 
Kolejne miejsce pozwalające w ciekawy sposób 
spędzić wolny czas mieszkańcom całego Bielska 
Białej; 
Integracja mieszkańców : 
Miejsce spotkań towarzyskich; 
Mini pikniki – Grille, Ogniska. 
Wypoczynek na trawie – leżaki .itp. 
Miejsce spędzania czasu z dziećmi, ze znajomymi. 

32 OBB032 
 

Katarzyna Pysz 
 
 
 
 
 
 
 

Neurorozwojowa rehabilitacja dzieci i dorosłych 
oraz profilaktyka wad postawy/ Projekt dotyczy 
terapii: 
    dzieci niepełnosprawnych, 
    dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, 
    dzieci z wadami postawy, 
    dorosłych z orzeczeniem o niepełnosprawności 
nabytym w wieku dziecięcym. 
Przez cały rok 2017 uczestnik projektu ma 
zapewnioną 1 godzinę terapii na tydzień. Terapiami 
w projekcie to rehabilitacja, integracja sensoryczna 
oraz Biofeedback EEG. Terapia dobierana jest 
indywidualnie w zależności do zapotrzebowania 
danego uczestnika projektu. Zajęcia terapeutyczne 
odbywać się będą w Filii Centrum Rehabilitacyjno-
Terapeutycznym. Wykonanie zadania publicznego 
poprzedzone będzie kampanią informacyjną. 

Filii Centrum 
Rehabilitacyjno-
Terapeutyczne Sp. z 
o.o., ul. Legionów 
26/28, 43-300 
Bielsko-Biała 

256.400 
.   

Negatywna 
Wniosek obejmuje bliżej 
niesprecyzowany zakres realizacji 
świadczeń określony jako 
rehabilitacja, co stwarza problem 
oszacowania kosztu zadania, a 
następnie jego rozliczania; okres 
realizacji ze względów 
proceduralnych nie może 
obejmować pełnego roku, co 
wskazuje wnioskodawca; wskazana 
grupa docelowa jest bardzo szeroko 
określona, podczas gdy w ramach 
oświaty prowadzone są niektóre 
elementy wskazane we wniosku, a 
szacowane przez wnioskodawcę 
koszty pozwolą na objęcie zadaniem 
nieznacznej grupy osób; 
 projekt ten możliwy do realizacji 
tylko i wyłącznie w ramach konkursu 
ofert na powierzenie realizacji tego 
zadania. Wskazuje się również, iż B-
B ma rozbudowany system 
przedszkoli, szkół i placówek 
zapewniający dzieciom 
niepełnosprawnym i z wadami 
postawy wszechstronną pomoc. 
Częściowo zakres rzeczowy zadania 
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(integracja sensoryczna i 
Biofeedback EEG) jest realizowany 
w ramach bieżącej działalności 
placówek oświatowych i poradni 
psychologiczno – pedagogicznych w 
B-B.  

33 OBB033 Michał Szudarski 
 

Europejskie Wyzwanie Rowerowe - Bielsko-Biała 
2017/ Projekt obejmuje udział Miasta Bielska-Białej 
w 2017 r. w akcji społecznej pn. „Europejskie 
Wyzwanie Rowerowe" (ang. European Cycling 
Challange: http://www.cvclingchallenge.eu/pl/). 
„Wyzwanie Rowerowe" jest cykliczną 
ogólnoeuropejską akcja społeczną polegającą na 
rywalizacji miejskich drużyn rowerowych. Celem 
akcji jest promowanie poprzez zabawę roweru jako 
środka komunikacji alternatywnego dla samochodu. 
Zadaniem mieszkańców, zarejestrowanych 
członków drużyny Miasta Bielska-Białej lub pod-
drużyn obejmujących np. zakłady pracy, szkoły lub 
uczelnie, jest wykręcenie na rowerze jak największej 
ilości kilometrów. 
Ponadto efektem akcji jest zbadanie ruchu 
rowerowego w postaci tzw. „mapy ciepła", która 
obrazuje natężenie wykorzystywania przez 
rowerzystów poszczególnych tras przejazdu. Mapa 
może zostać wykorzystana dla bardziej efektywnej i 
adekwatnej do potrzeb strategii realizacji sieci 
ścieżek rowerowy w obszarze Miasta Bielsko-Biała 

Obszar miasta 
Bielska-Białej 

8.808 Pozytywna 
 

34 OBB034 Michał Szudarski 
 

Naprawmy To – Bielsko-Biała/ Projekt obejmuje 
uruchomienie przez okres jednego roku portalu 
internetowego „naprawmyto.pl” 
(http://naprawmyto.pl/home) dedykowanemu Miastu 
Bielska-Biała, który umożliwi mieszkańcom 
zgłaszanie (mapowanie) problemów dotyczących 
otaczającej ich przestrzeni publicznej miasta. Każdy 
mieszkaniec Bielska-Białej po wcześniejszej 
rejestracji będzie miał możliwość zgłoszenia poprzez 

Obszar miasta 
Bielska-Białej 

31.572 Pozytywna 
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portal problemów dotyczących w szczególności 
uszkodzenia infrastruktury miejskiej np. uszkodzenia 
jezdni lub chodnika drogi, bezpieczeństwa 
publicznego np. przewrócone drzewo, parkowanie w 
niedozwolonym miejscu oraz przyrody np. 
nielegalne wysypiska śmieci. Zasady działania 
portalu umożliwią sprawniejsze rozwiązywanie 
problemów występujących w przestrzeni Bielska-
Białej, a łatwość obsługi i dostępność portalu 
zachęci mieszkańców do bardziej aktywnego 
włączenia się w zarządzanie przestrzeniami 
publicznymi. 

35 OBB035 Marcin Kowrygo 
 

Ciąg pieszo-rowerowy „Do Krzywej”/ W ramach 
projektu powstanie ciąg pieszo-rowerowy łączący 
dwie dzielnice Bielska-Białej, a to Lipnik i Hałcnów, 
co poprawi komunikację pomiędzy dzielnicami, a z 
drugiej strony poprawi ubogi stan infrastruktury 
ścieżek rowerowych w Bielsku-Białej i umożliwi 
mieszkańcom Bielska-Białej lepsze poznanie obu 
dzielnic miasta, w tym malowniczych okolic potoku 
Krzywa. Inwestycja ta zarazem otworzy szersze 
perspektywy dla turystyki rowerowej w Bielsku-
Białej, gdyż dzięki niej ułatwiony zostanie dostęp do 
północnych części miasta, jak również do 
miejscowości Bestwina, Janowice, Pisarzowice, 
Kaniów, które są często miejscem wypadów 
rowerowych mieszkańców Bielska-Białej. Umożliwią 
skomunikowanie tych rejonów nie tylko nowa 
ścieżka rowerowa, ale także łączące się z nią 
bezpieczne i mało uczęszczane, odpowiednie pod 
turystykę rowerową ulice Kaczeńców, Orchidei, 
Bzowa, Księży Las. 

Lokalizacja projektu 
na gminnej działce 
dz. 4656/4 gm. Kat. 
Lipnik. Jest to 
działka drogowa 
rozciągająca się 
pomiędzy ulicą 
Krakowską w 
Bielsku-Białej 
(początek na 
skrzyżowaniu z ulica 
Podgórną w centrum 
Lipnika) aż do torów 
kolejowych linii 
Bielsko-Kraków 

500.000 Pozytywna 
Wnioskodawca pismem z dnia 
12.09.2016r., wyraził zgodę na 
ograniczenie zakresu projektu. 
Zadanie obejmowałoby utwardzenie 
drogi dojazdowej „Do Krzywej” z 
wyznaczeniem szlaku rowerowego. 

36 OBB036 Sławomir Glaser 
 

Amfiteatr w Lipniku – leśne miejsce odpoczynku 
i zabawy/ Rozpowszechnienie walorów 
turystycznych i rekreacyjnych terenu parku 
spacerowego w rejonie kamiennego amfiteatru w 
Lipniku, leżącego w Beskidzie Małym na granicy 

Teren leśny na 
granicy Lipnika i 
Straconki, w 
bezpośredniej 
bliskości szlaku 

500.000 
. 

Pozytywna 
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Lipnika i Straconki, jako długo oczekiwana 
alternatywa dla terenów położonych w południowych 
czy zachodnich dzielnicach Bielska-Białej 
(Olszówka, Wapienica). Biorąc pod uwagę naturalne 
ukształtowanie terenu i fakt, że ten obszar został już 
uzbrojony i wykorzystywany w przeszłości przez 
dziesiątki lat do celów rekreacyjnych, rewitalizacja 
wydaje się być jak najbardziej zasadna, oczekiwana 
i nie wymagająca tak wysokich nakładów jak w 
przypadku budowy obiektu od podstaw. Leśny 
amfiteatr mógłby stać się ponownie atrakcją 
turystyczno-kulturalną Bielska-Białej i miejscem 
oryginalnych imprez plenerowych typu koncerty czy 
widowiska. Wiaty rekreacyjne wraz z naturalnym 
placem zabaw i terenem sportowym, stanowiłyby 
atrakcyjne miejsce rekreacji i zabawy dla licznie 
odwiedzających to miejsce rodzin i turystów. 
Uzupełnieniem dającym wytchnienie byłyby miejsca 
stanowiące bezpieczne i czyste plaże zlokalizowane 
w rejonie górskiego potoku Niwka. Niewątpliwie 
istnieje potrzeba przywracania tego typu miejsc 
mieszkańcom Bielska-Białej. 

niebieskiego 
prowadzącego na 
szczyt Gaiki skąd 
można dojść m.in. 
na Magurkę lub 
Hrobaczą Łąkę w 
Beskidzie Małym. 
Od ulicy Polnej (w 
okolicach numeru 
216) gdzie dojeżdża 
autobus MZK i 
zlokalizowany jest 
parking, jest 
zaledwie 500 
metrów, czyli 10 
minut spacerkiem. 
Amfiteatr leży na 
terenie 
historycznego parku 
spacerowego w 
skład, którego 
wchodzi zabytkowa 
leśniczówka wraz z 
ogrodem, okoliczne 
mostki i ścieżki 
prowadzące do 
górskich źródeł i 
potoków. 

37 OBB037 
 

Joanna Łoboz 
 

Wielopokoleniowe, aktywne spotkania na 
świeżym powietrzu – kompleksowe dokończenie 
inwestycji budowy Terenu Rekreacyjnego „Pod 
Gaikami”/ Kompleksowe wykończenie inwestycji 
budowy Terenu Rekreacyjnego „Pod Gaikami” 
obejmujące: stworzenie strefy dla aktywnej 
młodzieży (StreetWorkoutPark), ścieżek i 
chodników, miejsc postojowych dla samochodów 
oraz oświetlenie terenu. Dodatkowo montaż tablicy 

Teren przy ul. Ks. 
Brzóski obok 
obecnego placu 
zabaw oraz 
wielofunkcyjnego 
boiska tzw. Teren 
Rekreacyjny „Pod 
Gaikami”. 

500.000 Pozytywna 
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informacyjnej do przekazywania informacji 
związanych z funkcjonowaniem miasta Bielska-
Białej. Cały teren ma być miejscem 
międzydzielnicowych i międzypokoleniowych 
spotkań z ludźmi i stanowić zachętę do wyjścia z 
domu – szczególnie dla młodych ludzi. 

38 OBB038 Karina Haczek 
 

Dom kobiet Melissa – dobre miejsce dla mam z 
dziećmi/  Chcemy stworzyć centrum dla mam z 
dziećmi, które będzie miejscem spotkań, dzielenia 
się wiedzą i praktycznymi umiejętnościami 
potrzebnymi w okresie macierzyństwa. Umożliwi ono 
przekazywanie sobie wiedzy i doświadczenia na ten 
temat, będzie miejscem promującym karmienie 
piersią, naturalne porody i przyjazne rodzicielstwo. 
Zostanie założone przez kobiety doświadczone w 
dziedzinach opieki okołoporodowej, doradztwa 
laktacyjnego, położnictwa, zgromadzi doule, 
instruktorki szkoły rodzenia, masażu i 
chustonoszenia. Znajdzie się tam sala 
wykładowa/sala ćwiczeń, gabinety specjalistów, 
biblioteka, sale zabaw dla dzieci, kawiarnia 
dostosowana do potrzeb mam z małymi dziećmi i 
otwarta, społeczna kuchnia. Będą mogły gościć tam 
cykliczne wydarzenia powiązane z tematem 
macierzyństwa (Festiwal Rodzicielstwa) i różne 
bielskie inicjatywy rodzicielskie (Bielski Klub 
Rodzica, Klub Kangura). 
Dom kobiet zostanie otoczony jadalnym, 
permakulturowym ogrodem, zwiększającym 
bioróżnorodność, wodochłonność i wpływającym 
pozytywnie na mikroklimat miejsca. 

Dokładna lokalizacja 
zostanie uzgodniona 
z Urzędem Miasta 
Bielska-Białej 

450.000 Negatywna 
Projekt odrzucony z przyczyn 
formalnych. 

39 OBB039 Edward Dubiel 
 

Multimedialne Centrum Edukacyjne/ 
"Multimedialne Centrum Edukacyjne" to projekt, 
który docelowo ma podnieść możliwości edukacyjne 
osiedla w zakresie informatyki. Projekt obejmować 
będzie stworzenie nowoczesnej klasopracowni 
informatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 

Szkoła Podstawowa 
Nr 20 im. Jerzego 
Kukuczki, ul. 
Lenartowicza 17 

74.250 Pozytywna 
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im. Jerzego Kukuczki, wyposażonej w nowy sprzęt 
komputerowy, zestawy robotów i pomoce 
dydaktyczne. 
Projekt zakłada przeprowadzenie darmowych zajęć i 
warsztatów: 145 godzin lekcyjnych ciekawych i 
ekscytujących zajęć z wykorzystaniem robotów i 
nowoczesnych technik edukacyjnych dla dzieci; 20 
godzin zajęć wprowadzających w cyfrowy świat dla 
osób dorosłych i seniorów; 20 godzin zajęć 
warsztatowych dla nauczycieli, celem stałego 
podniesienia jakości kształcenia w dziedzinie 
informatyki. 

 


