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NR 

KOLEJNY 

NR OBB 

HAŁCNÓW 

IMIĘ I NAZWISKO 

PROJEKTODAWCY 

+ KONTAKT 

TYTUŁ/OPIS LOKALIZACJA 

KWOTA SZACUNKOWA 

PO WERYFIKACJI * 

 

 

OSTATECZNA OCENA 

ZESPOŁU 

WERYFIKACYJNEGO 

POZYTYWNA / 

NEGATYWNA 

1 11-OBB 

001 

Rafał Grasiak Plac Zabaw "Orchidea" / Budowa placu zabaw. 

W ramach projektu zrealizowane ma być położenie 

bezpiecznej nawierzchni oraz zakup i montaż 

urządzeń zabawowych takich jak: urządzenie 

kołyszące - bujak - 2 szt., urządzenie linowe - 

pajączek - 1 szt., huśtawka równoważnia - 1 szt., 

huśtawka podwójna dla małych dzieci, huśtawka 

podwójna dla starszych dzieci, huśtawka - bocianie 

gniazdo - 1 szt., zestaw zabawowy wraz ze 

zjeżdżalniami wg załącznika do wniosku, ławki do 

siedzenia - 2 szt., kosz na śmieci. 

Teren dzielnicy 

Hałcnów, rejon 

nowopowstałego 

chodnika łączącego 

przystanek 

autobusowy 

zlokalizowany przy 

ulicy Wyzwolenia z 

Osiedlem przy ulicy 

Orchidei. 

100.000 POZYTYWNA 

2 11-OBB 

002 

Marek Kózka Zakup samochodu lekkiego-ratowniczego-

gaśniczego / Projekt dotyczy zakupu lekkiego 

samochodu ratowniczego dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej Bielsko-Biała Hałcnów. Samochód z 

przeznaczeniem do ratownictwa 

przeciwpowodziowego. Wykorzystywany będzie 

również do działań na całym terenie miasta 

Bielsko-Biała oraz powiatu, z uwagi na fakt, iż 

nasza jednostka OSP Hałcnów jest również w 

Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Na 

samochodzie zostaną zamontowane pompy 

pływająca, ssąca i zanurzeniowa oraz dodatkowy 

sprzęt do usuwania skutków powodzi i nawałnic. 

Samochód przystosowany do przewozu sześciu 

ratowników. 

OSP Hałcnów 100.000 POZYTYWNA 

3 11-OBB 

003 

Anna Stachura Bezpieczny Hałcnów / Celem projektu 

"Bezpieczny Hałcnów" jest podjęcie działań 

dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców 

dzielnicy Hałcnów. W ramach projektu planowane 

jest utworzenie sali edukacji komunikacyjnej, która 

będzie miejscem odbywania się zajęć zarówno 

teoretycznych, jak i praktycznych, np. symulacja 

jazdy rowerem lub udzielanie pierwszej pomocy. 

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, 

Szkoła Podstawowa 

nr 28 ul.Wyzwolenia 

343, 43-344 Bielsko-

Biała, ulica 

Wyzwolenia i ulica 

mjr. Henryka 

Sucharskiego, 

parking w centrum 

dzielnicy Hałcnów. 

98.500 NEGATYWNA 

Wydając opinię negatywną 

Zespół zwrócił uwagę na 

fakt, iż przedmiotowy 

projekt wymagałby 

przejęcia małych, 

prywatnych działek nr 

1267/20 i 1007/87 na 

potrzeby pasa drogowego 



PROJEKTY OSIEDLOWE – HAŁCNÓW 

Strona 2 z 2 

 

planowane jest zamontowanie wyświetlaczy 

prędkości oraz zewnętrznych plansz 

informacyjnych. 

Ponadto zorganizowane zostaną szkolenia 

skierowane do dzieci i dorosłych z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego 

uczestnictwa w ruchu drogowym oraz ograniczenia 

tzw. niskiej emisji. 

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

 


