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1 12-OBB 

001 

Antoni Calów Urokliwa Kamienica / Urokliwa Kamienica to projekt, 

który ma na celu podkreślenie urokliwego i 

niepowtarzalnego charakteru Kamienicy poprzez 

wyróżnienie zabytków i wkomponowanie mini 

skwerów i zieleni w obrębie centrum dzielnicy. 

Kamienica posiada wiele charakterystycznych obiektów 

zabytkowych, będących równocześnie dziedzictwem 

kulturowym dzielnicy oraz całego miasta. Projekt 

zakłada podkreślenie osiowego układu dzielnicy 

poprzez stworzenie 4 mini skwerów oraz 

wkomponowanie nowoczesnych, szklanych tablic 

informacyjnych dotyczących m.in. remizy strażackiej, 

kościoła ewangelickiego, gimnazjum oraz ogólnej 

historii dzielnicy. Zadanie to obejmuje również 

wykonanie ozdobnych nasadzeń roślin w rejonie 

parkingu przed gimnazjum oraz na terenie przed remizą 

strażacką. 

1. Na przeciwko 

budynków 

mieszkalnych przy 

ul. Karpackiej nr 

123, 125 (okolice 

działki 1273/3) 

2. Teren przy ul. 

Karpackiej nr 150 

(Gimnazjum nr 22) 

 

100.000 POZYTYWNA 

2 12-OBB 

002 

Piotr Zontek "Radosna Dzielnica"  - zagospodarowanie terenów 

rekreacyjnych przy domu kultury w Kamienicy / 

Tereny wokół Domu Kultury w Kamienicy stanowią 

centrum rekreacyjno-kulturalne Osiedla. Organizowane 

są tutaj również imprezy o charakterze ogólnomiejskim. 

Projekt zakłada lepsze przystosowanie miejsca do tego 

typu zadań poprzez: 1/ Utworzenie widowni plenerowej 

(częściowo przenośnej), co wymaga zakupu ławek, 

stołów, namiotów, parasoli, koszy na odpadki, stojaków 

informacyjnych, plenerowego sterownika oświetlenia 

scenicznego oraz wykonania przeciwdeszczowej osłony 

na scenie letniej. 2/ Przygotowanie przyjaznego i 

bezpiecznego placu zabaw dla dzieci, do czego 

niezbędne jest wykonanie trawiastego podłoża, 

nasadzenie odpowiednich roślin, zakup huśtawek, 

karuzeli, stoliczków i ławeczek plenerowych, 

wykonanie piaskownic z zadaszeniem i plansz 

edukacyjnych. Realizacja projektu przysłuży się 

ul. Karpacka 125 90.000 POZYTYWNA 
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zarówno organizatorom, jak i przede wszystkim 

uczestnikom imprez plenerowych typu: pikniki, festyny, 

koncerty, parafiady. Utworzone w ten sposób zaplecze 

techniczno-organizacyjne będzie użyteczne nie tylko dla 

samego Domu Kultury ale także innych instytucji 

działających w naszej dzielnicy: Ochotniczej Straży 

Pożarnej, Szkoły, Przedszkola, Rady parafialnej czy 

Rady Osiedla. 

3  12-OBB 

003  

Łukasz Szczechowicz Zakup lekkiego samochodu pożarniczego typu Bus / 

Zakup lekkiego samochodu pożarniczego 9 osobowego, 

przystosowanego do udziału w akcjach ratowniczych 

(powodzie, wichury, plamy ropopochodne) oraz inne 

lokalne zagrożenia, zabezpieczenie imprez masowych 

(Bieg Fiata, Rodzinny Rajd Rowerowy, Orszak Trzech 

Króli, wyścig kolarski, Hala Wielofunkcyjna-Sportowo-

Widowiskowo-Wystawiennicza). Ponadto będzie służył 

do wyjazdów na szkolenia, ćwiczenia, zawody, a także 

zwiększy możliwości w zakresie funkcjonowania 

licznej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP 

Kamienica. 

Ochotnicza Straż 

Pożarna Kamienica, 

ul. Karpacka 123, 

Bielsko-Biała 

100.000 POZYTYWNA 

4 12-OBB 

004 

Robert Pysz Latający Uniwersytet / Kontynuacja projektu 

realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 

Bielska-Białej w roku 2016 (Identyfikator: 12-

OBB003): organizacja dla dzieci na terenie osiedla 

Kamienica multimedialnych zajęć popularnonaukowych 

z różnych dziedzin wiedzy, prowadzonych przez 

naukowców z różnych uczelni. Projekt realizowany we 

współpracy z Domem Kultury w Kamienicy, a także 

Zespołem Szkół Podstawowo-Gimnazjalnym oraz 

przedszkolami. 

Wynajem sali na 

potrzeby realizacji 

projektu (wybrane 

zajęcia): 

Dom Kultury w 

Kamienicy 

ul. Karpacka 125 43-

300 Bielsko-Biała 

5.500 POZYTYWNA 

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


