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1 25-OBB 

001 

Tomasz Buchcik Przebudowa ogrodzenia i ścieżek na terenie 

Przedszkola nr 23 ul. Pod Grodziskiem 6 

wraz z doposażeniem ogrodu w urządzenia 

sportowe / Projekt dotyczy przebudowy 

ogrodzenia wraz z dwoma bramkami 

wejściowymi wraz z bramą wjazdową 

dwuskrzydłową, wymianę płyt chodnikowych 

na terenie ogrodu przedszkolnego oraz zakup i 

montaż urządzeń ogrodowo-sportowych. Celem 

projektu jest: wymiana ogrodzenia gdzie zakres 

prac obejmuje: demontaż starego ogrodzenia i 

wstawienie nowego systemowego z panelami o 

wysokości 150 cm. Wraz z ogrodzeniem zostaną 

zamontowane dwie bramki wejściowe 

zamykane na klucz a także brama wjazdowa 

dwuskrzydłowa. Podczas montażu płotu 

niezbędne jest przycięcie drzew rosnących przy 

ogrodzeniu. Modernizacja jest niezbędna ze 

względu na duże zużycie i zniszczenie 

ogrodzenia. Wymiana płyt chodnikowych wokół 

budynku na terenie ogrodu o pow. 220 m2. 

Remont obejmuje usunięcie starych płyt i 

przygotowanie podłoża do układania nowych 

płyt o wymiarach 35x35x5 cm na całej długości 

ścieżki. Projekt obejmuje także doposażenie 

ogrodu w urządzenia do zabaw ruchowych dla 

dzieci przedszkolnych typu: bujaki, 

sprężynowce (żabka, ważka) i w ławki wraz ze 

stolikami. 

 

Przedszkole nr 23 w Bielsku-

Białej, ul. Pod Grodziskiem 6, 

pgr 642/5 - pow. 3665 m2. 

100.000 POZYTYWNA 

2 25-OBB 

002 

Piotr Szczutowski 

 

Powstanie "Starobielskiej Orkiestry Dętej" 

oraz "Zespołu Mażoretek" / Celem projektu 

jest utworzenie w Domu Kultury w Starym 

Bielsku "Starobielskiej Orkiestry Dętej" oraz 

powstanie przy orkiestrze - "Zespołu 

Dom Kultury w Starym Bielsku, 

43-300 Bielsko-Biała, ul. Jana 

Sobieskiego 307A 

100.000 POZYTYWNA 
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Mażoretek". Jest to odpowiedź na oczekiwania 

lokalnej społeczności związanej z 

prowadzeniem profesjonalnej edukacji 

muzycznej wśród dzieci i młodzieży naszej 

Dzielnicy. Projekt będzie miał charakter 

długofalowy, jednak żeby mógł zaistnieć 

potrzebny jest jego pierwszy etap, czuli 

inwestycja w instrumenty. Wraz z realizacją 

projektu powstanie plan edukacyjny związany z 

nauką gry na poszczególnych instrumentach 

oraz harmonogram zajęć choreograficznych. W 

ramach projektu (zgodnie z planem 

finansowym) realizowane będzie: zakup 

instrumentów muzycznych, strojów dla 

członków Orkiestry i zespołu Mażoretek, jak 

również finansowanie (w trakcie trwania 

projektu) Kapelmistrza Orkiestry oraz 

choreografa zespołu Mażoretek (w kolejnych 

latach finansowanie przejmie MDK). 

3 25-OBB 003 Alina Majdak 

 

Odcinek ulicy Poligonowej - dojazd do 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Sarni 

Stok" w Bielsku-Białej / Odcinek ulicy 

Poligonowej - dojazd do Rodzinnego Ogrodu 

Działkowego "Sarni Stok" w Bielsku-Białej: 

- długość odcinka 255m 

- powierzchnia jezdni: szerokość 3,5m a długość 

- 255m 

- powierzchnia poboczy gruntowych szerokość 

0,75m 

- powierzchnia mijanek - 2 szt. o długości 25m 

ze skosami wyjazdowymi 

Odcinek ulicy Poligonowej 

dojazd do Rodzinnego Ogrodu 

Działkowego "Sarni Stok" w 

Bielsku-Białej 

100.000 POZYTYWNA 

4  25-OBB 004 Krzysztof Adamski 

 

Miasteczko ruchu drogowego oraz gry 

podwórkowe / Wykonanie podłoża pod 

miasteczko ruchu drogowego i gier 

podwórkowych. 

Szkoła Podstawowa nr 31 im. 

Jana Kochanowskiego, ul. 

Zapłocie Duże 1 

100.000 POZYTYWNA 
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5 25-OBB 

005 

Renata Bresińska Wzgórze Trzy Lipki - Sport i wypoczynek - 

etap II / Projekt Wzgórze Trzy Lipki - Sport i 

wypoczynek - Etap II ma na celu poszerzenia 

oferty dla mieszkańców o następujące elementy: 

 plac zabaw - 4 elementy 

 siłownia - 5 elementów 

 stoły do gry w szachy 2 szt. 

 tablica/mapa fortyfikacji (schrony z czasów 

II wojny światowej) z opisami i 

drogowskazami, umieszczona koło 

istniejącej tablicy z panoramą 

 tablica/zdjęcie miasta z zaznaczonymi 

ważnymi miejscami i obiektami w mieście 

Wzgórze Trzy Lipki 50.000 NEGATYWNA 

Wydając opinię 

negatywną Zespół 

zwrócił uwagę na fakt, 

iż istniejący już obiekt 

rekreacyjny spełnia 

swoje zadanie – posiada 

wystarczającą ilość 

urządzeń zabawowych 

i siłowni zewnętrznych. 

Ze względu na znaczną 

odległość od 

zabudowań, istniejący 

obiekt nie wymaga 

rozbudowy 

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


