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001 

Beata Kubica Zakup książek i wyposażenia dla Filii Książnicy 

Beskidzkiej na Osiedlu Złote Łany / Projekt ma na celu 

zakup książek, które wzbogacą i uatrakcyjnią ofertę 

biblioteki dla mieszkańców Osiedla Złote Łany. Pozwoli 

mieszkańcom na skorzystanie z większej liczby nowości 

wydawniczych, zgodnie ze standardami jakich oczekuje 

się od współczesnych bibliotek. Wpłynie na większe 

zainteresowanie jej zbiorami, co znajdzie bezpośrednie 

przełożenie na rozwój osobisty jej mieszkańców. 

Powiększenie księgozbioru przyciągnie nowych 

czytelników i zapewni im ciekawszą ofertę kulturalną. Z 

uwagi na uniwersalny charakter instytucji, szczególną 

troską otacza się dzieci i młodzież, zachęcając ich do 

korzystania z bogactwa literatury niosącej nieocenione 

wartości ogólnoludzkie, etyczne, moralne. Dodatkowym 

celem projektu jest wyrównanie szans wykluczonych 

społecznie mieszkańców Osiedla Złote Łany, poprzez 

zakup nowoczesnego sprzętu multimedialnego, z którego 

będą mogli bezpłatnie korzystać. Biblioteka podejmuje 

również działania na rzecz najmłodszych mieszkańców 

naszego osiedla i ich opiekunów, takie jak Klub Złotych 

Mam, Robótkowa Bibliosfera czy Dyskusyjne Kluby 

Książki dla dzieci i dorosłych. Prowadzimy też liczne 

lekcje dla uczniów okolicznych szkół i przedszkoli. 

Zakup odpowiedniego sprzętu multimedialnego oraz 

wykładziny i stolików konferencyjnych pozwoli 

uatrakcyjnić te zajęcia oraz skorzystać z nich większej 

liczbie osób niż dotychczas. 

Środki finansowe jakimi dysponuje biblioteka nie 

pozwalają na pełne zaspokojenie potrzeb czytelniczych, 

ani na doposażenie filii bibliotecznej w nowoczesny 

sprzęt. W związku z czym ogromną pomocą i wsparciem 

byłby dodatkowy zakup nowości wydawniczych oraz 

sprzętu pokryty ze środków w ramach Budżetu 

Obywatelskiego. 

Książnica 

Beskidzka Filia 

Osiedle Złote 

Łany ul. Jutrzenki 

20, 43-300 

Bielsko-Biała 

17.000 

 

POZYTYWNA 
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Anetta Krzyżak Parking poniżej Szkoły Podstawowej nr 20 Os. Złote 

Łany / Projekt zakłada: 

- wykonanie parkingu na Os. Złote Łany ("Pod Szkołą 

Podstawową nr 20" przy ul. Joachima Lelewela), 

- przygotowanie i wyrównanie terenu, 

- wysypanie kruszywem utwardzającym, 

- wykonanie dogodnego podjazdu typu wjazd – wyjazd. 

Cel - zwiększenie ilości miejsc parkingowych na Os. 

Złote Łany. 

W ramach projektu na wyznaczonym terenie o 

powierzchni 800 m2 powstanie parking z kruszywa 

utwardzonego. Zostanie wykonany podjazd typu wjazd-

wyjazd od ulicy Lelewela. Ze względu na liczne prośby 

mieszkańców przy ul. Joachima Lelewela i ul. Teofila 

Aleksandra Lenartowicza oraz rodziców przywożących 

dzieci do SP nr 20 - teren ma zostać przygotowany pod 

parkowanie ich pojazdów. 

Parking poniżej 

Szkoły 

Podstawowej nr 

20 na os. Złote 

Łany  

100.000 POZYTYWNA 

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


