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1 2-OBB 

001 

 

Grażyna Tronkowska Budowa mini-miasteczka ruchu rowerowego na 

Osiedlu Beskidzkim / Projekt obejmuje budowę 

mini-miasteczka ruchu rowerowego na obecnym 

terenie zielonym, przy ul. Babiogórskiej, koło 

Przedszkola nr 55 i Szkoły Podstawowej nr 36, 

ZSO  im. Armii Krajowej na Osiedlu Beskidzkim. 

Celem jest stworzenie terenu miniaturowego układu 

drogowego (droga jednojezdniowa, droga 

dwujezdniowa, jezdnie jedno- i dwukierunkowe, 

skrzyżowania zwykłe i z sygnalizacją świetlną, 

przejścia dla pieszych, małe rondo), wyposażonego 

w mini-znaki drogowe pionowe i poziome. Teren 

ogrodzony, ale ogólnodostępny dla mieszkańców 

osiedla oraz dzieci z Przedszkola nr 55 i Szkoły 

Podstawowej nr 36. Na terenie tym byłaby 

możliwość edukacji dzieci w zakresie bezpiecznego 

poruszania się po drogach publicznych, nauka zasad 

ruchu drogowego na zasadzie symulacji sytuacji 

spotykanych na drogach. Stworzy możliwość 

przygotowania do egzaminu na kartę rowerową. 

Działka nr 847/111 

przy ul. Babiogórskiej 

i ul. Goleszowskiej. 

BBOSiR  

- koszt wyższy niż 

100 tys. zł 
 

MZO – 200 tys. zł  
(na: światła drogowe – 

25 tys. zł, ogrodzenie, 

dojazd, projekt trasy) 

NEGATYWNA 

Wydając opinię negatywną 

Zespół zwrócił uwagę na 

wysoki koszt realizacji projektu 

w tym trudnym terenie 

(niwelacja terenu ze względu 

na pochylenie w kierunku ulicy 

Babiogórskiej), zdecydowanie 

wyższy niż 100.000 zł. 

Zdaniem Miejskiego Zarządu 

Oświaty w Bielsku-Białej koszt 

wyniósłby min. 200 tys. zł. 

Ponadto wskazana działka nie 

ma dostępu do drogi publicznej 

- jedyny dojazd przez ulicę 

Goleszowską oraz tereny 

zielone Spółdzielni 

Mieszkaniowej. 

2 2-OBB 

002 

Klaudia Maślińska Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych /         

W ramach projektu do Budżetu Obywatelskiego 

planuje się wykonanie drugiego etapu jedynego w 

Bielsku-Białej i okolicach placu zabaw dla dzieci 

niepełnosprawnych. Pierwszy etap placu zostanie 

zrealizowany w ramach B.O. na rok 2017. W tym 

etapie planowane jest: montaż huśtawki "bocianie 

gniazdo", zamontowanie ławki, kosza, a także 

ogrodzenia i furtki. Ten etap zakłada również 

założenie trawnika oraz przygotowanie podłoża pod 

zestaw integracyjny, którego zakup planuje się w 

kolejnych edycjach składania projektów do Budżetu 

Obywatelskiego. Rozbudowę placu planuje się na 

terenie os. Beskidzkiego (działka 847/111), gdzie 

podpisana została już koncepcja budowy I etapu 

placu ) wizualna koncepcja zagospodarowania 

Aleksandrowice, dz. 

847/111 
100.000 POZYTYWNA 
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terenu na wszystkie trzy etapy dołączona w 

załączniku). Plac zabaw znajduje się przy ZSO im. 

AK z oddziałami integracyjnymi oraz integracyjna 

Szkoła Podstawowa nr 6. Do obydwu  tych szkół 

uczęszcza wiele dzieci z orzeczeniami o 

niepełnosprawności  i zdecydowanie lokalizacja jest 

przystępna dla uczniów tych Szkół. Organem 

współpracującym  przy realizacji projektu jest 

Fundacja Wspieramy Talenty. 

3 2-OBB 

003 

Monika Lisińska Multimedialne Centrum Edukacyjne / 

"Multimedialne Centrum Edukacyjne" to projekt, 

który docelowo ma podnieść możliwości edukacyjne 

Osiedla Beskidzkiego w zakresie informatyki. 

Projekt obejmować będzie stworzenie nowoczesnej 

klasopracowni informatycznej na terenie Szkoły 

Podstawowej nr 36, wyposażonej w nowy sprzęt 

komputerowy, zestawy robotów i pomoce 

dydaktyczne. 

Projekt zakłada przeprowadzenie darmowych zajęć  

i warsztatów: 

 169 godzin lekcyjnych, ciekawych i 

ekscytujących zajęć z wykorzystaniem robotów 

i nowoczesnych technik edukacyjnych dla 

dzieci; 

 104 godziny zajęć wprowadzających w cyfrowy 

świat dla osób dorosłych i seniorów; 

 20 godzin zajęć warsztatowych dla nauczycieli, 

celem stałego podnoszenia jakości kształcenia w 

dziedzinie informatyki; 

Szkoła Podstawowa nr 

36, ul. Sternicza 4, 

Bielsko-Biała 

100.000 POZYTYWNA 

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


