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W czwartek (05.12.2019) Urząd Miejski w Cieszynie opublikował wyniki weryfikacji
merytoryczno-formalnej projektów, które zostały zgłoszone w ramach Budżetu
Obywatelskiego 2020. Zgodnie z danymi, do głosowania dopuszczono łącznie 14 projektów,
a 6 zostało zaopiniowanych negatywnie. Głosowanie rozpocznie się 10 stycznia 2020 roku.
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Lista dopuszczonych projektów:
1. „Strażacy OSP dla bezpiecznego Cieszyna” – zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla
jednostek OSP z Miasta Cieszyna (lokalizacja to strażnice 6 jednostek OSP) – 199.740 zł
2. OBYWATELSKA FABRYKA RADOŚCI (Powiatowy Ośrodek Wsparcia, ul. Mała Łąka 17a) – 7.500 zł
3. PARK MIĘDZYPOKOLENIOWY (Park Kościelny między ulicami: Plac Kościelny i Stalmacha) -200.000 zł

4. BANOTRACK – tor do rekreacyjnej i treningowej jazdy na rowerze, hulajnodze, łyżworolkach i deskorolce (Osiedle
Podgórze) – 200.000 zł
5. Zakup i montaż nagłośnienia na stadionie pod Wałką (Stadion Pod Wałką, ul. Adolfa „Bolko” Kantora 10) – 36.000
zł
6. Nowy chodnik wraz z ławkami na Osiedlu Liburnia (chodnik wzdłuż ul. Moniuszki, od skrzyżowania z ul. Chopina
do skrzyżowania do ul. Szymanowskiego) – 120.000 zł
7. Siłownia pod chmurką koło placu zabaw przy ul. Zagrodowej (teren OSP Cieszyn Marklowice) – 57.000 zł
8. Tor dla rowerów, hulajnóg i rolek, czyli „Pumptrack” z muldami i zakrętami na cieszyńskiej Cieślarówce (Park
Rekreacyjny Cieślarówka) – 195.000 zł
9. TWOJE MEDIA W BIBLIOTECE (Biblioteka Miejska w Cieszynie) – 67.700 zł
10. „BIEŻNIA – BIEG PO ZDROWIE” – Budowa 4-torowej bieżni na terenie SP3 w Cieszynie (SP3, ul. Hallera 8) –
200.000 zł
11. Nowa nawierzchnia miejsc parkingowych i fragmentu jezdni na ul. Dyboskiego w Cieszynie (ul. Dyboskiego)
123.200 zł
12. SPORTOWO-PARKOWO (Park pod Wałką w obszarze trasy „Parkrun”) – 124.000 zł
13. SIŁOWNIA POD KASZTANAMI – miejscem na poprawę sprawności fizycznej, aktywny wypoczynek oraz integrację
w środowisku lokalnym (Park Kasztanowy) – 67.974 zł
14. Zielony DZIECIniec na Wzgórzu Zamkowym (Wzgórze zamkowe) – 41.000 zł
Opisy projektów zostaną udostępnione wkrótce. Mieszkańcy Cieszyna będą mogli zagłosować przez Internet na
wybrane przez siebie projekty już od 10 stycznia 2020 roku. Przypominamy, że podczas edycji 2020, mieszkańcy
miasta mają do zagospodarowania aż pół miliona.
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