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1 17-OBB 

001 

Tadeusz Wawok Remont chodników na Osiedlu 

Leszczyny przy blokach ul. 

Żywiecka nr 119, 121a i 123 / 

Projekt przewiduje wymianę 

obecnej powierzchni chodników. 

Obecne chodniki były wykonane 

z masy bitumicznej, są zużyte, 

nierówne, powstają liczne 

głębokie kałuże w czasie 

deszczu, co stwarza 

niebezpieczeństwo dla 

przechodniów, szczególnie 

licznych na osiedlu ludzi 

starszych. 

Chodniki pomiędzy 

blokami nr: 119, 121a, 

123 przy ul. 

Żywieckiej. 

100.000 POZYTYWNA 

2 17-OBB 

002 

Agnieszka Rosner Przedszkolny plac zabaw dla 

Przedszkola nr 6 / Projekt 

zakłada zakup części rekreacyjnej 

placu zabaw i przyrządów do 

ćwiczeń. Zakup nowoczesnych 

urządzeń poprawi 

bezpieczeństwo i umożliwi 

atrakcyjne spędzanie czasu 

wolnego i prowadzenia zajęć na 

świeżym powietrzu na terenie 

Przedszkola. Część gimnastyczna 

będzie wykorzystana do 

prowadzenia zajęć korekcyjnych 

i ćwiczeń wzmacniających 

motorykę dużą. Ponieważ 

większa część terenu 

rekreacyjnego wokół Przedszkola 

jest znacznie nasłoneczniona, 

projekt przewiduje także zakup 

żagli zacieniających, które będą 

tymczasowo montowane w 

miejscach słonecznych. 

Na plac zabaw składać się będą: 

Przedszkole nr 6, ul. 

Góralska 4, Bielsko-

Biała 

82.000 POZYTYWNA 
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zestaw zabawowy składający się 

ze zjeżdżalni, ścianki 

wspinaczkowej, mostków i 

przejść, bujaki na sprężynie, 

ważki, huśtawki, piaskownice. 

Ścieżka zdrowia składać się 

będzie z: 

równoważni, drążków, drabinek. 

Dodatkowo: 

zestaw do gier grupowych, żagle 

zacieniające. 

3 17-OBB 

003 

Krzysztof Sierakowski Zawsze na ratunek - 

doposażenie jednostki OSP 

Leszczyny w środki i sprzęt 

pożarniczy do prowadzenia 

działań ratowniczo-gaśniczych, 

klęsk żywiołowych i innych 

miejscowych zagrożeń / 

Doposażenie OSP Leszczyny w 

sprzęt i środki do prowadzenia 

działań ratowniczo-gaśniczych, 

usuwania skutków klęsk 

żywiołowych takich jak: pożary, 

powodzie, wichury oraz inne 

miejscowe zagrożenia poprzez 

zakup specjalistycznego sprzętu 

pożarniczego i środków ochrony 

osobistej strażaka pozwoli na 

skuteczne usuwanie skutków 

zdarzeń z zachowaniem 

bezpieczeństwa pracujących 

strażaków. Równocześnie 

spowoduje bardziej efektywne 

wykorzystanie w czasie 

prowadzenia akcji ratowniczo-

gaśniczej większych zasobów 

osobowych jednostki OSP 

OSP Leszczyny ul. 

Żywiecka 124A 

Bielsko-Biała 

100.000 POZYTYWNA 
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Leszczyny, co spowoduje 

udzielenie pomocy większej 

liczbie poszkodowanych w 

krótszym czasie. Doposażenie w 

środki i sprzęt specjalistyczny 

spowoduje również możliwość 

zaangażowania większej ilości 

ratowników w czasie działań 

ratowniczo-gaśniczych na terenie 

osiedla Leszczyny, a także miasta 

Bielska-Białej, znacznie 

zwiększy wartość bojową OSP 

Leszczyny, co wpłynie na 

zwiększenie bezpieczeństwa 

mieszkańców osiedla Leszczyny 

oraz spowoduje zmniejszenie 

poniesionych strat w mieniu 

mieszkańców oraz instytucji, 

zakładów pracy znajdujących się 

na terenie osiedla Leszczyny. 

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


