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1 8-OBB 
001 
 

Konrad Ignatowski 

 
Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu 
Publicznym nr 7 ul. Chopina 13/ Projekt 
przewiduje doposażenie placu zabaw przy 
przedszkolu w nowoczesne, bezpieczne 
konstrukcje przestrzenne do kreatywnej, ruchowej 
zabawy, dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat, takich jak: 
huśtawki, zjeżdżalnie, tory przeszkód, piaskownica. 
Konstrukcje powinny być wykonane z 
ekologicznych materiałów, kolorowe, kreatywne i 
przyjazne dzieciom, powinny też być zakotwiczone 
w trawie, z uwzględnieniem dodatkowego 
zabezpieczenia miejsc szczególnie 
niebezpiecznych np. matą gumową. 

Przedszkole nr 7 ul. 
Chopina 13 

75.000 Pozytywna 

2 8-OBB 
002 

Andrzej Chwistek 
 

Remont nawierzchni pieszo-jezdnej przy ul. 
Asnyka w Bielsku-Białej/ Zadanie obejmuje: 1) 
remont będącego w złym stanie technicznym 
chodnika na wysokości budynku mieszkalnego nr 4 
przy ul. Asnyka, wzdłuż ulicy miejskiej. Remont 
obejmuje: rozebranie istniejącego chodnika z płyt 
betonowych, wykonanie niezbędnej podbudowy, 
ułożenie kostki brukowej, wielobarwnej, grubości 6 
cm, wraz z wymianą obrzeży na powierzchni około 
210 m2. Proponowany do remontu chodnik, dla tego 
fragmentu drogi stanowi jedyny gwarantujący 
bezpieczne przejście trakt pieszy dla mieszkańców 
całego rejonu i osiedla; 2) remont będącego w złym 
stanie technicznym dojazdu do parkingu i placu 
manewrowego wymienionego powyżej budynku 
przy ul. Asnyka. Remont zakresem obejmuje: 
rozebranie istniejącej nawierzchni z trylinki, 
rozebranie i wykonanie właściwej podbudowy, 
ułożenie kostki brukowej, wielobarwnej, grubości 8 

Teren obok budynku 
przy ul. Asnyka 4 w 
Bielsku-Białej na PGR 
832/10, obręb Górne 

Przedmieście. 

75.000 Negatywna 
Projekt zlokalizowany 
na dz. 832/10 obręb 
Górne Przedmieście 
stanowiącej 
współwłasność SM 
„Strzecha” oraz osób 
fizycznych.  Jedynie 
SM „Strzecha” złożyła 
oświadczenie – 
zobowiązanie do 
zawarcia z miastem 
umowy użyczenia.  
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cm, wraz z wymianą krawężników na powierzchni 
około 190 m2. Zakres prac obejmuje również koszt 
wywozu materiałów z rozbiórki, wraz z opłatą za 
wysypisko i wszystkie inne tu nie wymienione, a 
niezbędne dla realizacji prac roboty towarzyszące. 

3 8-OBB 
003 

Eugeniusz Biarda  
 

Remont drogi wewnętrznej, chodników i budowa 
miejsc parkingowych na osiedlu Żeromskiego/ 
Projekt zakłada remont nawierzchni drogi i 
chodników przy drodze wewnętrznej osiedla oraz 
budowę miejsc postojowych. 

Osiedle Żeromskiego, 
ul. Żeromskiego i 
Traugutta 

75.000 Pozytywna 

4 8-OBB 
004 

Zofia Kiraga 
 

Remont i modyfikacja ciągu pieszego przy ul. 
Asnyka w Bielsku-Białej/ Zadanie obejmuje: - 
remont będącego w złym stanie technicznym 
chodnika na wysokości budynku mieszkalnego nr 3 
przy ul. Starobielskiej wzdłuż ulicy miejskiej. 
Remont obejmuje: rozebranie istniejącego chodnika 
o nawierzchni asfaltowej, wykonanie niezbędnej 
podbudowy, ułożenie kostki brukowej wielobarwnej 
grubości 6 cm, wraz z wymianą obrzeży, na 
powierzchni około 146 m2 - modyfikację nawierzchni 
ulicy poprzez wykonanie dodatkowego chodnika 
przedłużającego istniejący trakt pieszy na 
wysokości budynku nr 4 przy ul. Asnyka poprzez 
rozebranie istniejącej nawierzchni oraz wykonanie 
chodnika . Remont zakresem obejmuje: rozebranie 
istniejącej nawierzchni drogi asfaltowej, rozebranie i 
wykonanie podbudowy, ułożenie kostki brukowej 
wielobarwnej grubości 6 cm., wraz z zabudową 
krawężników, na powierzchni około: 62 m2 Zakres 
prac obejmuje również koszt wywozu materiałów z 
rozbiórki wraz z opłatą za wysypisko i wszystkie 
inne tu nie wymienione a niezbędne dla realizacji 

Teren na wysokości 
budynków przy ul. 
Starobielskiej 3 oraz 
Asnyka 4 w Bielsku-
Białej na pgr 896 

75.000 Pozytywna 
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prac roboty towarzyszące. 

5 8-OBB 
005 

Błażej Jaszczurowski 
 

Multimedialne Centrum Edukacyjne Dolne 
Przedmieście/ "Multimedialne Centrum Edukacyjne 
Dolne Przedmieście" to projekt, który docelowo ma 
podnieść możliwości edukacyjne osiedla w zakresie 
informatyki. Projekt obejmować będzie stworzenie 
nowoczesnej klasopracowni informatycznej na 
terenie Szkoły Podstawowej nr 3, wyposażonej w 
nowy sprzęt komputerowy, zestawy robotów i 
pomoce dydaktyczne. Projekt zakłada 
przeprowadzenie darmowych zajęć i warsztatów: 
145 godzin lekcyjnych ciekawych i ekscytujących 
zajęć z wykorzystaniem robotów i nowoczesnych 
technik edukacyjnych dla dzieci; 20 godzin zajęć 
wprowadzających w cyfrowy świat dla osób 
dorosłych i seniorów; 20 godzin zajęć 
warsztatowych dla nauczycieli, celem stałego 
podniesienia jakości kształcenia w dziedzinie 
informatyki; 

Szkoła Podstawowa nr 
3 im. Macierzy 
Szkolnej, ul. 
Osuchowskiego 8 

74.250 Pozytywna 

 


