
Lista projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl 

na 2018 rok, które podlegać będą głosowaniu 

 

Projekty inwestycyjne 

 
 

L.p.* Nazwa projektu Miejsce realizacji Przewidywany 

koszt** 

Wnioskodawca 

1. Utworzenie siłowni zewnętrznej przy świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Sątopy 

Sątopy, ul. Ogrodowa, działka nr 248 35.000,00 zł Mateusz Jandy 

 

Opis projektu*** 

Utworzenie zaplecza sportowego poprzez montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Sątopach, w sąsiedztwie placu zabaw dla 

dzieci. Zadanie będzie polegało na ustawieniu 6 elementów siłowni zewnętrznej wraz z tablicą informacyjną na terenie zielonym (podłoże trawiaste) w 

sąsiedztwie sali wiejskiej oraz placu zabaw dla dzieci w miejscowości Sątopy, znajdującej się na działce gminnej nr ewid. 248. Powyższe zadanie przede 

wszystkim umożliwi korzystanie z siłowni zewnętrznej dla mieszkańców i nie tylko, w różnym przedziale wiekowym. Wpłynie na poprawę kondycji 

sportowej i zdrowotnej, da również możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu i pozwoli na rozwijanie zainteresowań. Siłownia zewnętrzna będzie 

ogólnodostępna dla wszystkich chętnych bez ograniczeń czasowych, bezpłatnie. Wspólne spędzanie czasu na siłowni zewnętrznej zintegruje 

mieszkańców Sątop oraz gości. Siłownia będzie wyposażona w następujące urządzenia: orbitrek LT, stepper, narciarz podwójny, wioślarz, podciąg 

górny, wahadło + twister, tai chi mix oraz tablicę informacyjną.  

 

 

L.p.* Nazwa projektu Miejsce realizacji Przewidywany 

koszt** 

Wnioskodawca 

2. Plenerowa siłownia dla dorosłych  

(w Nowym Tomyślu na os. Północ – teren Orlika) 

Nowy Tomyśl, os. Północ – teren Orlika, nr działki 

1691/9 
40.000,00 zł Alina Śnieguła 

 

 

Opis projektu*** 

Pod wskazanym miejscem, gdzie ta plenerowa siłownia mogłaby powstać jest wiele przesłanek, które utwierdzają mnie w tym, aby zamontować kilka 

fajnych fitnessowych przyrządów, np. orbitrek + pylon - + biegacz, twister obrotowy + pylon + wahadło, wioślarz pojedynczy, itp. Byłoby wskazane 

zamontowanie tam kilku ławek, stojaki do rowerów czy kosze, aby ułatwić tam pobyt osobom z tego miejsca korzystającym. Jest tylko jedno miejsce 



w naszym mieście, gdzie taka plenerowa siłownia funkcjonuje. Sama z niej korzystam. Mieszkając na os. Batorego to dość daleko. Jestem seniorką, 

bardzo sprawną, codziennie się gimnastykuję. W rozmowach z koleżankami (seniorkami) i nie tylko wraca często ten temat. Jadąc rowerem można by 

było bez trudu dotrzeć na teren Orlika, a dużo osób wie, gdzie to jest. Dzięki takiej siłowni możemy podnieść aktywność fizyczną na świeżym powietrzu, 

zaktywizujemy lokalną społeczność i zadbamy o zdrowy tryb życia. Siłownia plenerowa (zewnętrzna) będzie atrakcyjnym, ogólnodostępnym 

bezpiecznym miejscem (urządzenia atestowane), które będą mogły odwiedzać osoby w każdym wieku, również osoby niepełnosprawne. Przyrządy do 

ćwiczeń są łatwe w samodzielnej obsłudze. Dzięki instalacji urządzeń do ćwiczeń w plenerze umożliwi to wspólne spotykanie się mieszkańców naszego 

miasta i będzie miejscem pozwalającym na aktywne spędzanie wolnego czasu. Ta plenerowa siłownia wpisze się ponadto w dotychczasowe już istniejące 

w tym miejscu tereny boiska, korty do aktywnego działania. Dobrze dobrany zestaw urządzeń aktywizuje stawy, poprawia także koordynację ruchową.  

 

 

L.p.* Nazwa projektu Miejsce realizacji Przewidywany 

koszt** 

Wnioskodawca 

3. Siłownia zewnętrzna – miejsce spotkań  

w Borui Kościelnej 

Boruja Kościelna, ul. Szkolna, nr ewid. działki 

17/2 „lasek przy gimnazjum”  

50.000,00 zł Agnieszka 

Markiewicz 
 

 

Opis projektu*** 

Siłownia zewnętrzna umożliwi wszystkim, niezależnie od wieku i umiejętności, dostęp do atrakcyjnej formy aktywności fizycznej na świeżym 

powietrzu. Poprzez siłownię zachęcimy mieszkańców do podjęcia ćwiczeń ruchowych i zmotywujemy do przejścia na zdrowszy tryb życia. Siłownia 

będzie mieć również zadanie integracyjne ze względu na swą ogólnodostępność. Takie miejsce charakteryzuje się wartością dodaną. Nie tylko umożliwia 

aktywność fizyczną, ale także stwarza okazję do nawiązywania nowych znajomości i wspólnego spędzania wolnego czasu niezależnie od wieku.  

 

 

 

L.p.* Nazwa projektu Miejsce realizacji Przewidywany 

koszt** 

Wnioskodawca 

4. Boisko do siatkówki plażowej (wielofunkcyjne)  

przy jeziorku w Sękowie - z ogrodzeniem 

Sękowo, działka nr 154 50.000,00 zł Piotr Protas 

 

Opis projektu*** 

Wykonane boisko będzie służyło aktywnemu wypoczynkowi mieszkańców gminy nad jeziorkiem w Sękowie.  

 



 

L.p.* Nazwa projektu Miejsce realizacji Przewidywany 

koszt** 

Wnioskodawca 

5. Plac zabaw dla dzieci przy jeziorku w Sękowie 

- z ogrodzeniem 

Sękowo, działka nr 154 50.000,00 zł Henryk Stasiński 

 

Opis projektu*** 

Zamontowane urządzenia na placu zabaw będą służyć najmłodszym dzieciom, przyjeżdżającym z rodzicami na wypoczynek nad jezioro.  

 

 

 

L.p.* Nazwa projektu Miejsce realizacji Przewidywany 

koszt** 

Wnioskodawca 

6. Stworzenie zaplecza sportowego – siłowni 

zewnętrznej w Przyłęku 

Przyłęk, plac przy wigwamie wiejskim 35.000,00 zł Bogusław Nawrot 

 

Opis projektu*** 

Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Przyłęku wpłynie na poprawę kondycji sportowej i zdrowotnej mieszkańców, również da możliwość aktywnego 

spędzania czasu i rozwijania zainteresowań. Siłownia będzie ogólnie dostępna dla wszystkich chętnych bez ograniczeń czasowych, bezpłatnie. Wspólne 

spędzanie czasu na siłowni zintegruje mieszkańców Przyłęku i okolic. Siłownia będzie wyposażona w następujące urządzenia: orbitrek, biegacz, 

wioślarz, surfer – wahadło, prasa nożna, motyl, stepper, maszyna do wyciskania, ławka.  

 

 

L.p.* Nazwa projektu Miejsce realizacji Przewidywany 

koszt** 

Wnioskodawca 

7. Siłownia zewnętrzna w Jastrzębsku Starym Jastrzębsko Stare, ul. Kręta (przy placu zabaw) 13.580,00 zł Marta Przybylska 

 

 

Opis projektu*** 

Siłownia zewnętrzna ma na celu aktywizację mieszkańców, ma wpływać na wzmocnienie więzi lokalnej społeczności oraz usportowienie.  

 



 

L.p.* Nazwa projektu Miejsce realizacji Przewidywany 

koszt** 

Wnioskodawca 

8. Budowa ogrodzenia przy wigwamie w Przyłęku Przyłęk, plac przy wigwamie wiejskim  30.575,59 zł Monika Kańdulska 

 

 

Opis projektu*** 

Budowa ogrodzenia na placu przy wigwamie w Przyłęku jest potrzebna w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców podczas spotkań, w 

szczególności bawiących się dzieci. Ogrodzony teren będzie zabezpieczony przed zwierzętami, które powodują szkody roślinności. W związku z tym 

będzie większa możliwość zagospodarowania terenu wokół wigwamu poprzez nasadzenie roślin i stworzenie kompozycji roślinnych. W efekcie poprawi 

to estetykę otoczenia i pozwoli mieszkańcom i osobom zwiedzającym okolice cieszyć się urokami przyrody. 

 

 

L.p.* Nazwa projektu Miejsce realizacji Przewidywany 

koszt** 

Wnioskodawca 

9. Zakup i montaż Biesiadnika, ułożenie posadzki 

biesiadnika z kostki poz-bruk w Bukowcu 

Bukowiec, ul. Powstańców Wlkp., nr działki 

214/21 

49.800,00 zł Leszek Drążkowiak 

 

Opis projektu*** 

Wszystkie grupy społeczne zyskają na realizacji zadania. Zapewni mieszkańcom integrację na świeżym powietrzu.  

 

 

L.p.* Nazwa projektu Miejsce realizacji Przewidywany 

koszt** 

Wnioskodawca 

10. Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Chojniki Wieś Chojniki, nr działki 32/1 50.000,00 zł Maria Starosta 

 

Opis projektu*** 

Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Chojniki jest kontynuacją całego cyklu zadań mających na celu stworzenie nowych form spójności społecznej 

oraz aktywizacji wszystkich mieszkańców, a chcemy rozpocząć od „Maluszków”.  

 

 



 

L.p.* Nazwa projektu Miejsce realizacji Przewidywany 

koszt** 

Wnioskodawca 

11. Wiata integracyjna i rowerowa przy boisku 

im. T. Skałeckiego w Borui Kościelnej 

Boruja Kościelna, ul. Szkolna, nr ewid.  

działki 21  

50.000,00 zł Tomasz Matusiak 

 

Opis projektu*** 

Projekt przewiduje powstanie dwóch obiektów. Pierwszym z nich jest wiata integracyjna – miejsce z zadaszeniem, pod którym będzie można odpocząć 

lub zorganizować imprezę integracyjną. Drugi to wiata na 12 rowerów. Będzie w niej można pozostawić rower bezpiecznym miejscu. Moim zdaniem, 

jako działacza sportowego LKS Borusja Boruja Kościelna, na terenie miejscowości brakuje miejsca, w którym można w sposób niezależny od pogody 

zorganizować wydarzenie środowiskowe. Dlatego dobrym rozwiązaniem byłaby budowa wiaty z zadaszeniem przeznaczona do spędzenia czasu na 

wolnym powietrzu. 

W połączeniu z postawieniem wiaty rowerowej stanowiłaby idealne miejsce do postoju podczas wycieczek rowerowych. Znaczenie inwestycji przybiera 

gwałtownie na znaczeniu w kontekście wiadomości przekazanej przez burmistrza Włodzimierza Hibnera, że w 2018 ma powstać ścieżka rowerowa 

Nowy Tomyśl – Boruja Kościelna. Miejsce to znajdowałoby się tylko około 400 metrów od szlaku wiodącego z Nowego Tomyśla do Jeziora 

Kuźnickiego. Punkt umiejscowiony jest mniej więcej w połowie trasy. Odpowiednio oznakowany i wyposażony, byłby idealnym przystankiem oraz 

przerwą w wyprawie. Z wiaty rowerowej korzystałyby także bez wątpienia dzieci z Gminnej Szkółki Piłkarskiej, które licznie dojeżdżają na zajęcia na 

tym typie jednośladu. Bliskość szkół powoduje, że wiata integracyjna mogłaby być obierana jako miejsce, gdzie można byłoby przeprowadzić 

wydarzenie w terenie. Na powstaniu wiat skorzystają wszystkie grupy wiekowe. W rozwijającej się w szybkim tempie Borui Kościelnej nie ma wielu 

miejsc,  gdzie można razem spędzić czas. Oferta rozwiązałaby problem, który stanowi brak swobodnego dostępu do infrastruktury rekreacyjnej i 

społecznej. Stanowiłaby jednocześnie doskonałe miejsce do spotkań i wzajemnego poznawania się mieszkańców miejscowości. Efektem powstania 

wiat byłoby w pośrednim stopniu – ograniczenie ryzyka zachorowań na wiele chorób cywilizacyjnych, w bezpośredni sposób - możliwość aktywnego 

spędzenia wolnego czasu. Teren jest ogrodzony, ale poprzez otwarte furtki ogólnodostępny. Planowane wymiary obiektu: ośmiobok o bokach do 3 

metrów, pole powierzchni ok. 43m2, podłoże wewnątrz z kostki (trwalsza niż beton). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekty prospołeczne 
 

L.p.* Nazwa projektu Miejsce realizacji Przewidywany 

koszt** 

Wnioskodawca 

1. Spotkanie pokoleniowe przy dużym ekranie 

w Przyłęku 

Przyłęk, plac przy wigwamie wiejskim  3400,00 zł Teresa Pylińska 

 

Opis projektu*** 

Spotkanie integracyjne międzypokoleniowe przy dużym ekranie – kino plenerowe – jest okazją do wspólnego spotkania dzieci i dorosłych mieszkańców 

Gminy Nowy Tomyśl, podczas seansu filmowego. Wspólne oglądanie filmów podczas kina plenerowego daje możliwość miłego spędzenia czasu 

najmłodszym i starszym mieszkańcom Gminy oraz integruje i rozbudza zainteresowania.  

 

 

 

L.p.* Nazwa projektu Miejsce realizacji Przewidywany 

koszt** 

Wnioskodawca 

2. Bieg przez Las pod hasłem „Wygonić Wilka z lasu” 

w Jastrzębsku Starym 

Jastrzębsko Stare ul. Sportowa (stadion 

piłkarski)  

10.000,00 zł Henryk 

Krzeszowski 

 

Opis projektu*** 

Jastrzębski bieg przez las ma na celu integrację lokalnej społeczności, propagowanie zdrowego trybu życia oraz rodzinnego aktywnego spędzania czasu. 

 

 

L.p.* Nazwa projektu Miejsce realizacji Przewidywany 

koszt** 

Wnioskodawca 

3. Nowotomyski Festiwal Improwizacji i Kabaretu Nowotomyski Ośrodek Kultury,  

ul. Tysiąclecia 3 Nowy Tomyśl  

8.394,00 zł Radosław 

Obrębowski 
 

Opis projektu*** 

Nowotomyski Festiwal Improwizacji i Kabaretu niesie ze sobą wspaniałą okazję na spotkanie wszystkich mieszkańców gminy Nowy Tomyśl z ciekawą 

dziedziną życia jaką jest rozrywka i to na najwyższym poziomie. Na co dzień można zauważyć brak zainteresowania młodych ludzi kulturą i teatrem. 

Niestety wielu uczniów, studentów, a nawet osób dorosłych ma problemy z prezentacją własnej osoby, właściwym wysławianiem się czy wystąpieniami 



przed większą grupą osób. Dzięki temu projektowi można dany problem rozwiązać i zagwarantować sporej grupie osób 2 dni wypełnione zajęciami 

teatralnymi/improwizacjami i występami artystycznymi. Dzięki profesjonalnym zajęciom z gwiazdami polskiej sceny kabaretowej, będzie można 

rozwijać w sobie bardzo przydatne w życiu cechy. Improwizacja teatralna uczy kreatywności, właściwego komunikowania się z drugim człowiekiem, 

komizmu oraz spontaniczności. Dodaje odwagi i pewności siebie podczas codziennych zmagań. Jest również jeden efekt, na którym zależy mi 

najbardziej – śmiech. Śmiech daje ludziom wiele dobrego, łamie dyskryminację, podziały, wspiera integrację społeczną, buduje most 

międzypokoleniowy. W radości wszyscy jesteśmy równi. Na projekcie zyskają głównie takie grupy społeczne jak młodzież i dorośli w różnym wieku.  

Festiwal będzie składał się z dwóch zasadniczych części.  

1. Warsztaty dla osób w wieku od 15 do 106 roku życia z najlepszymi improwizatorami/kabareciarzami w Polsce.  

Odbędą się one w Sali widowiskowej Nowotomyskiego Ośrodka Kultury w dniach 23.03.2018 r. (piątek) od godz. 17.00 do 21.00, 24.03.2018 r. 

(sobota) od godz. 9.00 do 15.00. Razem 10 godzin warsztatów.  

2. Wielka gala gwiazd – bezpłatny spektakl dla mieszkańców gminy Nowy Tomyśl w Nowotomyskim Ośrodku Kultury 24 marca 2018 r. godz. 20.00. 

W skład „Wielkiej gali gwiazd” wchodzą: Teatr improwizowany „Śliwka i Termos” składający się z członków Kabaretu Limo Wojciecha 

Tremiszewskiego oraz wieloletniego improwizatora i trenera improwizacji Kuby Śliwińskiego, grupa improwizacji kabaretowej „Kurnik Impro”, a 

także występ grupy powarsztatowej.  

 

 

 

L.p.* Nazwa projektu Miejsce realizacji Przewidywany 

koszt** 

Wnioskodawca 

4. „COMMANDO SZARAK 2018” w Szarkach 

(impreza sportowo-militarna) 

Szarki 9900,00 zł Grzegorz Pierzyński 
 

Opis projektu*** 

Impreza kierowana jest do szerokiego grona sportowego oraz militarnego, czyli najwytrwalszych żołnierzy, biegaczy, a przede wszystkim twardzieli – 

amatorów gotowych spróbować swoich sił na bardzo terenowej trasie urozmaiconej licznymi przeszkodami. Trasa: piach, błoto, zarośla, specjalnie 

przygotowane przeszkody sztuczne np. ściany, rampy, liny, opony i wiele innych – specjalnie przygotowanych; są przewidziane także naturalne 

przeszkody.  

W tym biegu ważna jest radość z pokonywania trasy. Dlatego jeśli ktoś chce się spróbować w tego typu biegu po raz pierwszy to będzie doskonały 

wybór.  

Projekt ma na celu pobudzenie mieszkańców gminy Nowy Tomyśl do zwiększenia aktywności sportowej, obudzenia w mieszkańcach ducha sportu oraz 

walki osiąganej dzięki wzajemnej pomocy w pokonywaniu przeszkód. Integracja społeczności lokalnej i wspólnie spędzony aktywnie czas ma zachęcić 

ludność do udziału w kolejnych edycjach imprezy.  

Projekt zakłada kilka ważnych celów jak: pokonywanie barier różnic wiekowych, płciowych, integrację ludności miejskiej i wiejskiej oraz 

rozpowszechnienie niesienia pomocy potrzebującym (w tym przypadku np. w pokonywaniu ścianki jako jednej z przeszkód).  



 

L.p.* Nazwa projektu Miejsce realizacji Przewidywany 

koszt** 

Wnioskodawca 

5. W zdrowym ciele zdrowy duch – nowotomyska nić 

aktywności fizycznej osób starszych 

Dom Dziennego Pobytu  ul. Piłsudskiego w 

Nowym Tomyślu, Hotel Hi-Fi - kręgielnia 
10.000,00 zł Maria Sobieska – 

Jarzyna 
 

 

Opis projektu*** 

W ostatnich latach widoczny jest proces starzenia się naszego społeczeństwa. Wzrost ten jest wynikiem dożywania wieku późnego przez coraz większą 

populację osób. Gminę  Nowy Tomyśl zamieszkuje 26.207 osób ( stan na 31.12.2016r.) w tym kobiet powyżej 60r. życia – 3080 oraz mężczyzn powyżej 

65r. życia 1312. Łącznie 4.392 w wieku poprodukcyjnym, co stanowi 16,76% ogółu mieszkańców. Z relacji osób starszych wynika, że najbardziej 

odczuwalnym problemem tej grupy osób jest izolacja społeczna, bezużyteczność, samotność i wycofanie się z życia społecznego. Zachodzi więc 

potrzeba tworzenia dla tej grupy społecznej godnych warunków życia i aktywnego uczestnictwa w życiu środowiska lokalnego (…). Dlatego wychodząc 

naprzeciw wyżej wymienionym potrzebom oraz chcąc włączyć się w  inicjatywę realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl, 

mamy zamiar przeprowadzić program zajęć obejmujących zajęcia ogólnorozwojowe oraz zajęcia na kręgielni. Zamierzmy w miesiącach luty - 

październik 2018 r. realizować zadanie ,,W zdrowym ciele zdrowy duch – nowotomyska nić aktywności osób starszych”. W zaplanowanych zajęciach 

udział wezmą osoby w wieku poprodukcyjnym zamieszkujące Gminę Nowy Tomyśl, zarówno kobiety jak i mężczyźni posiadający własne 

zabezpieczenia emerytalno – rentowe. Będą to osoby z różnych grup społecznych, o różnym statusie materialnym w większości osoby niepełnosprawne 

z orzeczonym inwalidztwem. W zaplanowanych zajęciach udział weźmie 100 osób. Sposobem dotarcia do potencjalnych beneficjentów będzie 

umieszenie informacji na temat realizowanego zadania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. Rekrutacja 

odbędzie się w styczniu 2018 r. na podstawie karty zgłoszenia (według wzoru załączonego do wniosku), złożonej w Domu Dziennego Pobytu. W 

przypadku dużej liczby chętnych, decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

Zajęcia ogólnorozwojowe - obejmą ćwiczenia i gimnastykę usprawniającą, gimnastykę rehabilitacyjną, fizykoterapię, a także opracowanie właściwego 

programu ćwiczeń usprawniających, które również osoby będą mogły wykonywać samodzielnie w domu. Wszystkie ćwiczenia mają charakter 

ogólnorozwojowy. Ukierunkowane będą na podtrzymanie lub podniesienie na wyższy poziom sprawności psychomotorycznej ćwiczących. W zajęciach 

na sali wykorzystane zostaną różne formy ćwiczeń wolnych, oddechowych z wykorzystaniem przyborów jak ergometr, stepper, rotory wolnostojące, 

rotory do ćwiczeń oporowych, drabinki, hantle, kabina do ćwiczeń i zawieszeń UGUL, laski gimnastyczne. Ćwiczenia te dostosowane będą do 

możliwości uczestników zajęć. Zajęcia gimnastyczne przy muzyce, o małej intensywności uwzględniają ćwiczenia rehabilitacyjne, wzmacniające 

poszczególne partie mięśniowe oraz zwiększające zakres ruchu w stawach.  

Zajęcia zaplanowano 2 dni w tygodniu po 3 godziny  w okresie od  II – V i od IX –X  2018 roku (łącznie 150 godziny). Zajęcia odbywać się będą w 

trzech grupach po 25 osób. Zajęcia poprowadzi zatrudniony na umowę zlecenie fizjoterapeuta . 

Gra w kręgle to łatwy i nie wymagający specjalnych umiejętności sport, to doskonały sposób na aktywny wypoczynek i ponowne naładowanie się 

energią. Łatwość i prostota to powód, dla którego od wielu lat bowling jest tak popularny wśród milionów ludzi. Pragniemy zarazić naszych seniorów 



tą formą aktywności, pokazując również możliwość wspólnej zabawy z wnukami, rodziną, znajomymi. W kręgle może grać każdy niezależnie od 

wzrostu, wagi i wieku. Uczestnicy projektu poznają zasady gry, nauczą się prawidłowo wykonywać rzut kulą. Zajęcia odbywać się będą w Hotelu Hi – 

Fi, który posiada nowoczesną kręgielnię. Zajęcia zaplanowano w wymiarze 2 godzin w tygodniu w okresie od lipca 2018 r. do października 2018 r. 

(łącznie 120 godzin) dla 30 osób. W celu realizacji zadania zachodzi konieczność wynajęcia 4 torów do gry, na których odbywać się będą zajęcia w 4 

grupach. Na ostatnich zajęciach na zasadzie zabawowej rywalizacji sportowej zorganizowany zostanie ,,mini turniej” w klasyfikacji - oddzielnie panie 

i panowie. Zaplanowano zakup pucharów, medali, za 3 pierwsze miejsca w klasyfikacji oraz dyplomów. 

Podjęte zadania są odpowiedzą na problemy osób starszych zamieszkałych Gminę Nowy Tomyśl, będą miały duży wpływ na poprawę sytuacji życiowej 

jego odbiorców. Kompleksowość wsparcia w projekcie obejmuje aspekt psychofizyczny oraz społeczny.  Realizacja zadań podejmowanych w ramach 

projektu przyczyni się do: 

- wspierania aktywności fizycznej i umysłowej osób w wieku emerytalnym poprzez   profilaktykę zdrowia,  

- ułatwiania uczestnictwa w życiu społecznym, rekreacji i rozrywce,  

- podniesienia poziomu świadomości zdrowotnej seniorów i zmotywowanie do  podjęcia odpowiedzialności za własne zdrowie,  

- aktywizacji psychofizycznej osób starszych zwiększającą ich szanse na samodzielne  realizowanie własnych potrzeb, 

- wspierania i propagowania idei aktywnego życia wśród seniorów.  

Głównym efektem przeprowadzonych zajęć będzie: 

- podjęcie przez seniorów nowych form aktywności, zdobycie nowych umiejętności,   

  rozwinięcie zainteresowań, 

- zwiększenie aktywności i poprawienie sprawności fizycznej osób starszych, 

- propagowanie idei aktywnej starości, 

- zwiększenie samodzielności osób starszych, 

- wzmocnienie poczucia własnej wartości osób starszych, 

- wzmocnienie integracji środowiska seniorów, 

- umożliwienie seniorom zainicjowanie  i poznawania aktywnych form spędzania czasu wolnego, 

- zaspakajanie potrzeb psychospołecznych ludzi starszych. 

Udział  w realizacji zadania będzie też miało pozytywny wpływ na środowisko lokalne poprzez : 

- wzmocnienie integracji środowiska seniorów, 

- budowanie pozytywnego wizerunku seniora, 

- propagowanie zdrowego stylu życia, 

- propagowanie idei włączania się różnych grup społecznych w realizację inicjatyw społecznych. 

 

 

 

 

 



L.p.* Nazwa projektu Miejsce realizacji Przewidywany 

koszt** 

Wnioskodawca 

6. Gminny integracyjny piknik rodzinno – sportowy  

w Przyłęku 

Przyłęk w wigwamie wiejskim i na placu przy 

wigwamie 
6000,00 zł Krzysztof  Łopata 

 

 

Opis projektu*** 

Podczas pikniku rodzinno-sportowego w Przyłęku odbędą się konkursy: zręcznościowe, sportowe, kulinarne oraz tematyczne. Przewidziane są dla 

uczestników nagrody i dyplomy. Będzie również zabawa taneczna z DJ. Gastronomia zachęci do rozkoszowania się wiejskimi przysmakami. Wspólne 

spotkanie podczas pikniku mieszkańców gminy zintegruje ich, da możliwość rozwijania zainteresowań oraz wymianę wiedzy na temat hobby. 

Uczestniczenie w pikniku jest okazją do miłej zabawy.  

 

 

* Kolejność zadań opublikowanych w tabeli ustalona została w wyniku losowania przeprowadzonego przez komisję i obowiązywać będzie na 

karcie do głosowania 

** Koszt urealniony po weryfikacji komisji 

*** Opis sporządzony przez wnioskodawców składających wnioski do Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2018 r. 


