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1 6-OBB 

001 

 

Monika Senecka-Oleś Budowa placu zabaw dla dzieci przedszkolnych przy 

Przedszkolu nr 27, ul. Legionów 21 / Projekt zakłada 

wykonanie placu zabaw dla dzieci uczęszczających do 

Przedszkola nr 27, przy ul. Legionów 21, gdzie powstało 

pięć oddziałów przedszkolnych. Plac zabaw będzie 

azylem, wśród już istniejącej zieleni, gdzie dzieci w 

sposób aktywny będą korzystały ze świeżego powietrza i 

słońca. Nowe urządzenia ogrodowe zapewnią dzieciom 

możliwość prawidłowego rozwoju, bezpieczną zabawę z 

wykorzystaniem urządzeń stałych, aktywne spędzenie 

czasu i przyczynią się do właściwego rozwoju dzieci w 

symbiozie z otaczającą przyrodą. Projekt zakłada 

usytuowanie na terenie placu zabaw następujących 

urządzeń: małpka z elementami sprawnościowymi - 1 szt., 

miasteczko z piaskownicą - 1 szt., twierdza - 1 szt. oraz 

wykonanie bezpiecznej nawierzchni. Projekt zakłada 

również sporządzenie przez realizatora projektu 

"Regulaminu placu zabaw", w ten sposób aby zapewnić 

bezpieczne korzystanie z obiektu wszystkim 125 dzieciom 

uczęszczającym do Przedszkola. 

Bielsko-Biała, ul. 

Legionów 21 
100.000 POZYTYWNA 

2 6-OBB 

002 

Iwona Rakowska 

 

Pracownia językowa / Pracownia językowa to 

niezastąpione rozwiązanie wspomagające naukę języków 

obcych w liczebnych klasach. Koncentruje uwagę 

uczniów, zmusza do skupienia i ćwiczeń. Umożliwia 

swobodny, głośny trening wymowy przez dialogi, 

udoskonalające mowę i przełamujące naturalny opór do 

rozmów w obcym języku. Zastosowanie nowoczesnych 

urządzeń to efekt zachęty dla uczniów - efektowne zajęcia 

będą szybciej zapamiętane. Z pracownią językową 

skuteczność przyswajania nowej wiedzy zwiększa się 

nawet o kilkadziesiąt procent w stosunku do tradycyjnego 

nauczania. 

Nowoczesna pracownia językowa to przyszłość nauki 

języków, doskonałe rozwiązanie wspomagające naukę w 

szkole i spełniające swoje role w klasach o różnej 

Szkoła Podstawowa 

nr 9 im. Tadeusza 

Kościuszki, ul. 

Józefa Piłsudskiego 

47, 43-300 Bielsko-

Biała 

31.000 POZYTYWNA 
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liczebności. Taka pracownia językowa skutecznie skupi 

uwagę uczniów i sprawi, że chętniej podchodzić będą do 

wykonywania ćwiczeń. Pozwoli na swobodny i głośny 

trening wymowy, doskonalenie mowy dzięki dialogom, a 

także przełamywanie wstydu i oporu przed rozmowami w 

obcych językach. 

Salę będzie można konfigurować na wiele sposobów. 

Przykładowe tryby pracy nauczyciela to praca 

indywidualna z wybranym uczniem (możliwe jest 

błyskawiczne przełączanie się między uczniami), praca w 

grupach (jedna grupa pracuje z materiałem z płyty, druga 

prowadzi dialog z nauczycielem, uczniowie z włączonymi 

mikrofonami są słyszani przez pozostałych uczniów z 

grupy), praca w parach (uczniowie prowadzą dialog w 

parach, przy czym poszczególne pary nie słyszą się 

wzajemnie, nauczyciel ma możliwość podsłuchania 

dialogu dowolnej pary, włączenia się w niego). 

Nauka języków obcych z wykorzystaniem słuchawek ma 

na celu przede wszystkim ośmielić młodzież i zachęcić do 

aktywnego udziału w konwersacji. Zestaw dydaktyczny 

posiada jeszcze szereg innych zalet. Lektor przy pomocy 

programu komputerowego ma możliwość w swobodny 

sposób dobierania uczniów, którzy mają ze sobą 

współpracować, prowadzić dyskusję. Uczniowie nie będą 

musieli w tym celu zmieniać swoich miejsc. 

Wykorzystanie multimedialnej pracowni językowej 

pozwoli na bezpośrednie i stosunkowo częste 

komunikowanie się nauczyciela z uczniem, ułatwi pełny 

udział w zajęciach uczniom, w tym także nieśmiałym, 

niepewnym poziomu swojej wiedzy, unikającym 

publicznych wystąpień na forum klasy. 

Uzasadnienie dla realizacji projektu 

Na klasycznej lekcji w zwykłej sali, ewentualnie 

wzbogaconej w magnetofon lub komputer z projektorem, 

może się na raz wypowiadać jeden, najwyżej kilku 
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uczniów. W pracowni językowej na raz ćwiczyć będzie 

mogła cała klasa, np. dialogi. Nauczyciel będzie wtedy 

wybiórczo przysłuchiwać się dowolnie wybranej parze, 

włączać się w dialog, poprawiać błędy. Praca w grupach 

pozwoli koncentrować się na wybranej grupie uczniów, a 

pozostali mogą, np. przesłuchiwać teksty lub pracować 

indywidualnie. Dzięki zastosowanym w pracowni 

językowej metodom zwiększy się więc skuteczność 

przyswajania nowej wiedzy w stosunku do tradycyjnych 

metod nauczania. Indywidualny kontakt  z nauczycielem 

lub rówieśnikami wesprze proces nauki oraz zintegruje 

zespół. 

3 6-OBB 

003 

Iwona Rakowska Modernizacja Ogródka Jordanowskiego (ul. 

Wyzwolenia) / Celem naszego projektu 

zagospodarowania przestrzennego Ogródka 

Jordanowskiego  mieszczącego się przy ul. Wyzwolenia 

jest stworzenie miejsca, gdzie mieszkańcy dzielnicy Biała 

Wschód, będą mogli bezpiecznie i aktywnie spędzać czas 

wolny. Modernizacja w/w terenu jest odpowiedzią na duże 

zainteresowanie wśród mieszkańców nie tylko, zdrowym i 

aktywnym trybem życia. Przedstawiona przez nas 

propozycja obejmuje oraz spełnia oczekiwania osób w 

każdym wieku. Nasza oferta spędzania czasu wolnego na 

terenie Ogródka Jordanowskiego jest skierowana do: 

dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz osób 

dorosłych jak i starszych dzięki wykorzystaniu 

profesjonalnego i bezpiecznego sprzętu – m.in. urządzenia 

wolnostojącego, betonowego stołu do gry szachy). 

Naszym zadaniem, które chcielibyśmy zrealizować jest 

stworzenie miejsca rodzinnego spędzania czasu. Wraz z 

rozwojem infrastruktury w Bielsku-Białej, bardzo ważne 

jest posiadanie zielonego zakątka, który zlokalizowany w 

centrum miasta będzie stanowił pewnego rodzaj azyl, 

gdzie na pow. ok  1,1039 każdy bez względu na wiek 

będzie mógł spędzić czas aktywnie bądź biernie w 

Ogródek 

Jordanowski ul. 

Wyzwolenia 

80.000 POZYTYWNA 
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zależności od swoich preferencji spędzania czasu 

wolnego. 

4 6-OBB 

004 

Alina Bartosiewicz Z mroków historii dzielnicy Biała Wschód / Projekt ma 

uatrakcyjnić turystycznie dzielnicę biała wschód oraz 

przypomnieć o zasłużonych dla miasta i społeczności 

mieszkańcach dzielnicy. celem projektu jest przywrócenie 

tożsamości dzielnicy, poprawa jej wyglądu, renomy i 

atrakcyjności w oczach mieszkańców bielska- białej i 

skierowanie ruchu turystycznego i spacerowego również 

w część przemysłową bielska- białej. dodatkowo projekt 

stanowi kontynuację wytyczania miejskich tras 

turystycznych i ozdabiania miasta muralami. 

Projekt polega na wykonaniu muralu na północnej ścianie 

budynku przy ul. Komorowickiej 94, który to mural 

przedstawiałby 4 domalowane okna, a w nich sześć osób, 

mieszkających lub pracujących niegdyś w dzielnicy biała 

wschód: 

- Alfreda Biedrawę- malarza 

- Marię Krystynę Habsburg- księżną 

- dr Zofię Wajdę-Gross - okulistkę i jej męża dr Otto 

Gross chirurga i pianistę - mocno zaangażowanych w 

propagowanie kultury i sztuki w białej 

- Witkacego – który malował w domu Grossów 

- Romanę Dudzik- księgową w przedwojennej fabryce 

Stocka w Białej 

Dodatkowo na północnej ścianie budynku przy ul. 

Komorowickiej 94 zostałaby zamontowana tablica 

pamiątkowa z opisem postaci, stojących w oknach. 

Elementem projektu byłoby wytyczenie historycznej trasy 

turystycznej „biała wschód” oraz stworzenie 

historycznego przewodnika po dzielnicy. W ramach 

promocji projektu po wykonaniu muralu na terenie 

nieruchomości przy ul. Komorowickiej 94 odbyłby się 

wykład o historii dzielnicy biała wschód i jej 

mieszkańcach i bywalcach, w tym przedstawionych na 

ul. Komorowicka 

94 
100.000 NEGATYWNA 

Wydając opinię negatywną 

Zespół zwrócił uwagę na 

fakt, iż pomysł zgłoszony 

do Budżetu Obywatelskiego 

na 2018 dotyczy nie tyle 

wykonania muralu, ile 

sfinansowania remontu 

ściany nieruchomości. 

Przedstawiony koszt 

100.000 zł jest ogromny, 

biorąc pod uwagę koszty 

murali w projekcie „oBBraz 

miasta”, gdzie średnio koszt 

jednego muralu wynosił ok. 

10.000 zł. Wykonanie 

muralu według pomysłu 

autora tego zgłoszenia 

byłoby bardziej 

rzemieślniczym 

wykonaniem zlecenia, niż 

pracą artystyczną. 

Ponadto uznano, że 

inwestowanie środków 

publicznych miasta Bielska-

Białej w kamienicę 

stanowiąca własność osób 

fizycznych jest niecelowe. 
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muralu. 

Szczegóły techniczne: w ramach przygotowania ściany 

pod mural w celu usunięcia nierówności powierzchni, 

uzyskaniu jak największej trwałości muralu i zapobieżeniu 

późniejszej jego korozji na północnej ścianie budynku 

przy ul. Komorowickiej 94 przed wykonaniem muralu 

zostanie położona siatka i styropian 12 cm (docieplenie 

ściany) oraz wykonane malowanie ściany. 

Tablica pamiątkowa na budynek, zawierająca opisy w 

języku polskim i angielskim zostanie wykonana z 

hartowanego szkła (na wzór zamieszczonych dotychczas 

na zabytkowych budynkach bielska- białej w ramach 

miejskiego systemu informacji). 

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


