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28-OBB 
002 

 

Fit-Park - stworzenie miejsca aktywnego wypoczynku dla dzieci i 

dorosłych. Plac zabaw plus siłownia na świeżym powietrzu. 

Stworzenie "Fit-Parku" przy ul. Międzyrzeckiej w centrum Wapienicy. 

Poprzez budowę siłowni na świeżym powietrzu i placu zabaw 

zachęcenie społeczności lokalnej do aktywnego wypoczynku. 

Polepszenie istniejącej infrastruktury parkowej. 

Teren parku przy 

ul. Międzyrzeckiej 

- działki 126, 125 

oraz działka 

120/8. 

75.000 

 

28-OBB 

003 

Teren rekreacyjno - sportowy "Wapienica - Międzyrzecka". 

Projekt przewiduje realizację: siłowni na otwartym powietrzu: 10 

stanowisk (4 podwójne i 2 pojedyncze); boiska do gry w piłkę nożną 

(2 bramki, renowacja podłoża, siatki zabezpieczające; 2 stanowisk do 

gry w koszykówkę; ławek i koszy na śmieci (po 2 szt.); renowację 

terenu zielonego oraz alejek (uzupełnienie obrzeży) 

Niezagospodarowa

ny teren zielony 

przy ul. 

Międzyrzeckiej, 

pomiędzy 

posesjami 9 a 19, 

działki nr 126, 125 

75.000 

28-OBB 
005 

Plac zabaw dla dzieci w Przedszkolu Nr 42 w Wapienicy w 
Bielsku-Białej. Projekt dotyczy budowy placu zabaw w Przedszkolu 

nr 42 w Wapienicy. Plac zabaw przewidziany jest na 200 dzieci, 

wykonany z elementów metalowych, podłoże w miejscach upadku 

powinno być wykonane z bezpiecznych mat. Przewiduje się, że plac 

zabaw będzie przystosowany dla odpowiednich grup wiekowych, 

podzielony na trzy części i będzie posiadał własne ogrodzenie. 

Przedszkole nr 42 

im. Przyjaciół 

Przyrody ul. 

Cieszyńska 383 75.000 

 

28-OBB 

006 

Wapienickie Kino Letnie i Wystawa Interaktywna. Projekt 

zakłada, że dwa weekendowe wieczory (piątek-sobota) wypełnią: 

najlepsze światowe animacje krótkometrażowe (we współpracy z 

krakowskim festiwalem Etiuda&Anima i Kraków Summer Animation 

Days); najlepsze krótkie metraże, teledyski, reklamy (cykl 

FUTURESHORTS); YOUTUBE PARTY: najlepsze filmy opublikowane w 

danym roku na youtube.com; legendarne polskie krótkometrażowe 

filmy dokumentalne (Łoziński, Kieślowski); wydarzenie 

towarzyszące: interaktywna wystawa naukowa dla dzieci; i inne, w 

zależności od możliwości logistycznych. 

Teren BBOSiR przy 

ulicy Leśników 14 

(Manhattan) lub 

teren parkingowy 

pod Zaporą, przy 

ul. Tartacznej, 

dawna zatoczka 

autobusowa. 

75.000 

 

 

*Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie. 

 


