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1 28-OBB 

001 

Adam Kieliba Remont drogi dojazdowej przy ul. Zwierzynieckiej w 

Bielsku-Białej / Zadanie obejmuje: 

 rozebranie istniejącej nawierzchni drogi, 

 rozebranie krawężników lub obrzeży chodnikowych, 

 korytowanie, 

 wykonanie właściwej podbudowy, 

 ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 2T 

grubości 8 cm, 

 zabudowa krawężników lub obrzeży według potrzeb, 

wzdłuż drogi oraz "rękawów" do śmietników, 

 wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki wraz z 

opłatą za wysypisko. 

Teren Spółdzielni 

Mieszkaniowej 

"Strzecha" w Bielsku-

Białej na działce pgr 

90/51 obręb 

Aleksandrowice w 

rejonie budynków przy 

ul. Zwierzynieckiej 

28,26,24. 

100.000 POZYTYWNA 

(ograniczenie zakresu 

rzeczowego zadania) 

2 28-OBB 

002 

Elżbieta Cichoń – 

Sadowska 

Plac zabaw - Fit-Park / Wykonanie obok Fit-Parku w 

Wapienicy placu zabaw dla dzieci. Stworzenie miejsca 

aktywnego wypoczynku dla całej rodziny. Realizacja hasła 

"W zdrowym ciele - zdrowy duch". Odtworzenie placu 

zabaw dla dzieci obok Fit-parku dla dorosłych z 

wykorzystaniem istniejącej infrastruktury parkowej i 

terenów zielonych. Stworzenie miejsca do aktywnej 

rekreacji na świeżym powietrzu dla całej rodziny.  

Teren przygotowany 

pod plac zabaw 

(wytyczona ścieżka i 

stojaki dla rowerów) 

obok urządzeń Fit-Parku 

przy ul. Międzyrzeckiej 

i nowej dz. 120/8 

100.000 POZYTYWNA 

3 28-OBB 

003 

Zbigniew Konieczny Centrum Edukacji Przyrodniczej w Szkole 

Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej / Celem projektu 

jest stworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczej w Szkole 

Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej. 

Planuje się stworzenie nowoczesnej pracowni 

przyrodniczo-ekologicznej w budynku szkolnym, do której 

zostaną zakupione nowe meble oraz pomoce dydaktyczne i 

doświadczalne. Nauczyciel będzie mógł przybliżać 

tematykę przyrodniczo-ekologiczną na cyklicznie 

przeprowadzanych bezpłatnych i ogólnodostępnych 

zajęciach dla mieszkańców. Zajęcia prowadzone przy 

wykorzystaniu sprzętu multimedialnego pomogą 

Szkoła Podstawowa nr 

32 im. Ludwika 

Waryńskiego 

ul. Cieszyńska 393 

działka nr 159/6, obręb 

Wapienica 

100.000 POZYTYWNA 
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mieszkańcom (szczególnie starszym) w poznawaniu 

lokalnego środowiska przyrodniczego, rozumienia 

występowania zjawisk przyrodniczych oraz przyczynią się 

do podniesienia świadomości ekologicznej (walka ze 

smogiem, odnawialne źródła energii, segregacja odpadów, 

itp.). Ogólnodostępny dla mieszkańców ogród doświadczeń 

przyrodniczo-ekologicznych (poza godzinami pracy 

szkoły) będzie miejscem poznawania i rozbudzania 

zamiłowania do przyrody oraz propagowania postaw 

proekologicznych. Pomoże w tym sprzęt doświadczalny 

(np. stacja meteorologiczna, zegar słoneczny, róża 

kierunków) oraz umieszczone tablice dydaktyczne do 

rozpoznawania roślin i zwierząt, przeprowadzania gier 

tematycznych czy podnoszenia świadomości ekologicznej. 

Centrum Edukacji Przyrodniczej powinno się znaleźć w 

szkole ze względu na warunki lokalowe (przestronne sale 

lekcyjne, ogród-park), położenie w samym centrum osiedla 

Wapienica, a także możliwość maksymalnego 

wykorzystania przez mieszkańców i ich dzieci (uczniów 

szkoły). 

 

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


