
Załącznik nr 4 do protokołu 

Lista projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl 

na 2019 rok, które podlegać będą głosowaniu 

 

Projekty prospołeczne 
 

L.p.* Nazwa projektu Miejsce realizacji Przewidywany 

koszt** 

Wnioskodawca 

1. „Od juniora do seniora”. Integracja pokoleniowa 

podczas pikniku rekreacyjnego w Przyłęku.  

Przyłęk – wigwam wiejski i plac przy 

wigwamie  

8800,00 zł Monika Kańdulska 

 

Opis projektu*** 

Podczas pikniku integracyjnego w Przyłęku odbędą się konkursy: zręcznościowe, sportowe, kulinarne oraz tematyczne. Zaplanowane są wspólne zajęcia 

kulinarne mające na celu przybliżyć młodszym uczestnikom tajemnice tradycyjnej kuchni polskiej oraz regionalnej. Odbędzie się degustacja 

przyrządzonych potraw. Odbędzie się również zabawa taneczna z DJ. Gastronomia zachęci do rozkoszowania się wiejskimi przysmakami. Wspólne 

spotkanie mieszkańców gminy zintegruje ich, da możliwość wymiany poglądów pokoleniowych oraz rozwijania zainteresowań. Uczestniczenie w 

pikniku jest okazją do miłej zabawy.  

 

 

L.p.* Nazwa projektu Miejsce realizacji Przewidywany 

koszt** 

Wnioskodawca 

2. Aktywni nowotomyślanie 60+ 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. 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 kolejny raz przeprowadzić program zajęć obejmujących zajęcia 

ogólnorozwojowe oraz zajęcia na kręgielni. Zamierzmy w miesiącach luty - październik 2019 r. realizować zadanie ,,Aktywni nowotomyślanie 60+”. 



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 wezmą 103 osób. Sposobem dotarcia do potencjalnych 

beneficjentów będzie umieszczenie informacji na temat realizowanego zadania na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej. Rekrutacja 

odbędzie się w styczniu 2019 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  2019 roku (łącznie 153 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 II połowy lipca 2019 r. do października 

2019 r. (łącznie 120 godzin) dla 28 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. 

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 

3. Kino pod chmurką – spotkanie pokoleniowe w 

Sątopach  

Sątopy, teren przy świetlicy wiejskiej, ul. 

Ogrodowa 4 

4400,00 zł Justyna Jandy 

Opis projektu*** 

Spotkanie integracyjne międzypokoleniowe „Kino pod chmurką” przy dużym ekranie – jest okazją do wspólnego spotkania i spędzenia czasu wolnego 

dzieci oraz dorosłych mieszkańców gminy Nowy Tomyśl, podczas dwóch seansów filmowych. 

Wspólne oglądanie filmów podczas kina w plenerze daje możliwość miłego spędzenia czasu najmłodszym i starszym mieszkańcom gminy i integruje 

oraz rozbudza zainteresowania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L.p.* Nazwa projektu Miejsce realizacji Przewidywany 

koszt** 

Wnioskodawca 

4. 240-lecie Borui Nowej. Obchody jubileuszowe 

powstania miejscowości  

Boruja Nowa – teren i boisko przy Sali 

wiejskiej  

10 000,00 zł Szymon Ochla 

 

Opis projektu*** 

Tereny, które dzisiaj stanowią miejscowości Boruja Kościelna i Boruja Nowa na początku XVIII wieku tworzyły jeden organizm społeczny. Zajmowali 

je mieszkańcy gmin olęderskich. Z czasem jako ewangelicy zaczęli domagać się wybudowania własnej świątyni. W 1775 roku podjęto decyzję o 

budowie kościoła. Stawianie świątyni przypadło na lata 1776/1777. Ludność zaczęła osiedlać się wokół kościoła i z czasem ten obszar zaczęto nazywać 

Borują Kościelną. Pozostała zaś część, która zachowała olęderski charakter, około 1779 roku zyskała miano Borui Nowej. Chcąc uczcić to wydarzenie 

w ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie w 2019 roku uroczystości 240-lecia Borui Nowej. Impreza miałaby wielopłaszczyznowy charakter. 

Planuje się wydanie historycznej broszurki, wystawę zdjęć i stworzenie pamiątkowej tablicy. Drugą część wydarzenia stanowiłaby część rozrywkowa, 

na którą składałby się festyn rodzinny i występy artystyczne. Impreza przybliżyłaby historię tych ziem. Obecnie część miejscowości jest bardzo 

rozproszona. Drugi element stanowi osiedle, gdzie zamieszkują ludzie przybyli z innych miast i wsi. Wspólne świętowanie jubileuszu miałoby wymiar 

integracyjny i stanowiłoby szansę na poznanie się mieszkańców. Grupą docelową przedsięwzięcia są wszystkie kategorie wiekowe, popcząwszy od 

dzieci, a skończywszy na ludziach starszych. 

 

 

L.p.* Nazwa projektu Miejsce realizacji Przewidywany 

koszt** 

Wnioskodawca 

5. Plenerowa impreza integracyjna „Noc Świętojańska 

nad jeziorem w Sękowie” 

Sękowo – teren rekreacyjny przy jeziorze, 

działka nr 154 

10 000,00 zł Henryk Stasiński  

 

Opis projektu*** 

Zaplanowana impreza plenerowa „Noc Świętojańska” przy naturalnym akwenie w Sękowie, z ciekawym i bogatym programem artystyczno-wizualnym 

oraz gastronomią, ma być początkiem cyklicznych imprez integracyjnych nad wodą. Impreza będzie otwarta dla wszystkich chętnych i bezpłatna za 

wstęp. Ma ona także zachęcić mieszkańców gminy do wspólnej urozmaiconej zabawy na wolnym powietrzu i przy wodzie.  

Przykładowe elementy plenerowej imprezy integracyjnej nad wodą: konkurs kolorowych strojów, konkurs lampionów na nadbrzeżu, konkurs 

przygotowanych wianków, parada udekorowanych łodzi, kajaków, pontonów, tratw, puszczanie wianków na wodzie, wspólne śpiewanie piosenek 

ludowych i biesiadnych, muzyczne i wokalne występy, itp.  

 

 



L.p.* Nazwa projektu Miejsce realizacji Przewidywany 

koszt** 

Wnioskodawca 

6. Sterylizacja psów (suk) z terenu gminy Nowy 

Tomyśl 

Nowy Tomyśl – gabinet weterynaryjny  10 000,00 zł Agnieszka 

Mańczak 

 

Opis projektu*** 

Zapobieganie rozmnażaniu się nierasowych zwierząt jest wyrazem odpowiedzialności i świadomości właściciela. Zabieg sterylizacji nie tylko pozwala 

zmniejszyć liczbę bezdomnych zwierząt, ale także korzystnie wpływa na komfort życia wysterylizowanego zwierzęcia i jego właściciela (zwierzęta 

pozbawione możliwości rozmnażania są spokojniejsze i zmniejsza się u nich poziom niekontrolowanej agresji spowodowanej hormonami, jak również 

nie dochodzi do ucieczek, zwłaszcza w okresie rui, dzięki czemu ogranicza się ilość zaginięć zwierząt, przypadki pogryzień czy wypadków 

komunikacyjnych).  

Głównym celem projektu jest ograniczenie niekontrolowanego, niepotrzebnego, nadmiernego rozmnażania psów, a co za tym idzie ograniczenia 

bezdomności psów, jak również porzucania szczeniaków na terenie gminy Nowy Tomyśl.  

Na projekcie zyskają przede wszystkim właściciele suk, które regularnie 2 – 3 razy do roku rodzą niechciane przez właścicieli suki – szczeniaki, dla 

których nie potrafią znaleźć nowych domów.  

 

 

L.p.* Nazwa projektu Miejsce realizacji Przewidywany 

koszt** 

Wnioskodawca 

7. Festyn rodzinny połączony z obchodami 610-lecia 

powstania wsi Bukowiec oraz turniej piłki nożnej 

oldboyów 

Bukowiec - stadion sportowy, ul. 

Nowotomyska  

10 000,00 zł Leszek Drążkowiak  

 

Opis projektu*** 

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

 

 

 

 

 

 

 



L.p.* Nazwa projektu Miejsce realizacji Przewidywany 

koszt** 

Wnioskodawca 

8. II Nowotomyski Festiwal Improwizacji Teatralno- 

Kabaretowej 

Nowotomyski Ośrodek Kultury,  

ul. Tysiąclecia 3 Nowy Tomyśl  

8500,00 zł Radosław 

Obrębowski 

 

Opis projektu*** 

II Nowotomyski Festiwal Improwizacji Teatralno-Kabaretowej to kontynuacja entuzjastycznie przyjętego wydarzenia, które odbyło się w ubiegłym 

roku. W gminie Nowy Tomyśl zaobserwować można dużą potrzebę obcowania ze sztuką, kulturą i kabaretem. Świadczy o tym spore zainteresowanie 

mieszkańców różnego typu wydarzeniami kulturalnymi organizowanymi przez Nowotomyski Ośrodek Kultury. 

Druga edycja festiwalu umożliwi nie tylko ciekawe i wartościowe spędzenie wolnego czasu przez ludzi w każdym wieku, ale również wspomoże 

integrację międzypokoleniową tak bardzo potrzebną w obecnych czasach. Wydarzeniu przyświeca mądrość ludowa – „Śmiech to zdrowie”. Śmiech 

daje ludziom wiele dobrego, łamie dyskryminację, podziały, wspiera integrację społeczną, sprawia, że jesteśmy lepsi. Na tym chcę się skupić. Każdy 

uczestnik ma poczuć się ważny i potrzebny. Tutaj pojawia się rola improwizacji kabaretowej. Wszystko co powstanie niezwykłego i niepowtarzalnego 

na scenie będzie tworem wyobraźni grających na niej aktorów, a wszystko to bez scenariusza – tu i teraz. Kto jest pomysłodawcą scenicznych wydarzeń? 

Właśnie przybyła publiczność. To ona może wybrać, kto się pojawi w kolejnej scenie, jak będzie wyglądał lub się czuł. Widz rządzi i wymaga. Sam 

tworzy ten wyjątkowy świat. Na projekcie zyskają głownie takie grupy społeczne jak młodzież i dorośli w różnym wieku.  

II Nowotomyski Festiwal Improwizacji Teatralno-Kabaretowej będzie składał się z dwóch dni: 

1. „O kurczaki…” – bezpłatny spektakl w Nowotomyskim Ośrodku Kultury w dniu 23.03.2019 r. w godz. 20.04 do 21.34. W ramach tego 

wydarzenia wystąpi grupa poczatkujących entuzjastów impro, którzy chcą sprawdzić swoje siły przed nowotomyską publicznością. Po ich 

występie na scenie pojawi się profesjonalny teatr/grupa improwizacyjna, która uświetni swoim występem pierwszy dzień festiwalu.  

2. „Kury na wypasie” - bezpłatny spektakl w Nowotomyskim Ośrodku Kultury w dniu 24.03.2019 r. – w godz. 20:04 do 22:04. W ramach tego 

wydarzenia wystąpi grupa improwizacji kabaretowej „Kurnik Impro”, prężnie działająca w powiecie nowotomyskim. Ostatnim, a zarazem 

najważniejszym punktem programu będzie wystąp wielkiej gwiazdy ze świata polskiego impro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L.p.* Nazwa projektu Miejsce realizacji Przewidywany 

koszt** 

Wnioskodawca 

9. Sterylizacja kotów (samic) z terenu gminy Nowy 

Tomyśl 

Nowy Tomyśl – gabinet weterynaryjny 10 000,00 zł Anna Zerbst-

Michalak  

 

Opis projektu*** 

Właściciele kotów, którzy zamieszkują teren gminy Nowy Tomyśl, będą mogli skorzystać z możliwości wykonania bezpłatnego zabiegu sterylizacji 

kotek. Akcja dotyczy zwierząt powyżej 6 miesiąca życia oraz kwalifikujących się do znieczulenia ogólnego.  

Koszt zabiegu obejmuje: 

- wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji. Zwierzę zapisane przez właściciela na zabieg sterylizacji powinno być w dobrym stanie zdrowia oraz 

przygotowane do zabiegu zgodnie z zaleceniem weterynarza. Zabieg sterylizacji jest bezpieczniejszy dla zwierząt niż podawanie antykoncepcyjnych 

środków hormonalnych mających niepożądane skutki uboczne. Sterylizacja zwierzęcia niesie za sobą wiele pozytywnych rezultatów dla zwierząt, ich 

właścicieli, a także miasta. Przede wszystkim sterylizacja to jedyna skuteczna i humanitarna metoda zapobiegania bezdomności zwierząt, której 

głównymi przyczynami są: niekontrolowane rozmnażanie zwierząt, porzucanie zwierząt przez właścicieli, ucieczki zwierząt, łatwość pozyskiwania 

zwierząt. Dzięki zmniejszającej się populacji zwierząt miasto w przyszłych latach będzie ponosić mniej kosztów związanych z opieką nad zwierzętami 

bezdomnymi, porzuconymi i zabłąkanymi. 

Beneficjentami projektu są mieszkańcy gminy Nowy Tomyśl. Z bezpłatnego zabiegu skorzystają właściciele zwierząt, ale pozytywne aspekty masowej 

sterylizacji i kastracji odczują wszyscy mieszkańcy. Zminimalizowanie liczby małych, chorych i umierających bezdomnych zwierząt wpłynie korzystnie 

na poprawienie jakości życia mieszkańców, a także na pozytywny wizerunek miasta. Akcja bezpośrednio przekłada się na wzrost zadowolenia 

mieszkańców, redukcję nakładów finansowych miasta na opiekę nad zwierzętami, zminimalizowanie liczby zwierząt trafiających do schronisk oraz 

zminimalizowanie liczby interwencji służb porządkowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L.p.* Nazwa projektu Miejsce realizacji Przewidywany 

koszt** 

Wnioskodawca 

10. 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*** 

Bieg przez las ma na celu integrację lokalnej społeczności, propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywnego spędzania czasu. Jest to impreza 

cykliczna z udziałem społeczności z całego powiatu.  

 

 

L.p.* Nazwa projektu Miejsce realizacji Przewidywany 

koszt** 

Wnioskodawca 

11. Wiklincon – Nowotomyski Konwent Gier 

Planszowych  

Nowy Tomyśl – Nowotomyski Ośrodek 

Kultury, ul. Tysiąclecia 3 

4000,00 zł Małgorzata 

Obrębowska  

 

Opis projektu*** 

Coraz większą popularność w Polsce zyskuje granie w nowoczesne gry planszowe. Ważne jest aby „planszówki” nie były kojarzone jedynie z 

„chińczykiem” lub „monopolem”, a granie przy planszy to nie tylko kulanie kostką i skakanie pionkiem z jednego pola na drugie.  

Nowoczesne gry planszowe rozwijają myślenie strategiczne, taktyczne, logiczne, rozwijają wyobraźnię, zręczność, spostrzegawczość, szybkie 

reagowanie. Uczą pracy w zespole i kooperacji, a także zdrowej rywalizacji. Granie w ‘planszówki” przede wszystkim pozwala spotkać się z drugim 

człowiekiem przy jednym stole. Konwent gier planszowych daje możliwość nawiązania znajomości, spędzania czasu wolnego, zrelaksowania się. 

Projekt jest skierowany do mieszkańców gminy Nowy Tomyśli i okolic wywodzących się ze wszystkich grup społecznych i zawodowych. „Wiklincon” 

jest międzypokoleniowy i służy integracji społeczeństwa lokalnego poprzez wspólną zabawę. Planszówki poprzez bezpośredni charakter – „tu i teraz” 

są świetną alternatywą dla komputera, smartfona czy telewizora. „Bawiąc uczy, uczy bawiąc”, dając przy tym radość, śmiech, spełnienie, satysfakcję, a 

niekiedy uczucie smaku porażki i chęci pracy nad sobą, aby następnym razem zwyciężyć i wszystko z ideą fair play.  

Projekt obejmuje jednodniowy konwent gier planszowych o nazwie „Wiklincon”, który odbędzie się w jedną z sobót pierwszego półrocza 2019 r. w 

pomieszczeniach Nowotomyskiego Ośrodka Kultury. W ramach projektu zostaną zakupione nowoczesne gry planszowe. Będą też zaangażowane osoby, 

które znają zasady powyższych gier i będą one je demować (tłumaczyć, wprowadzać), aby osoby zainteresowane miały jasne i proste wyjaśnienia zasad 

bez konieczności długiego wertowania instrukcji.  

Po realizacji „Wiklincon” istnieje możliwość organizowania cyklicznych spotkań, na których zainteresowane osoby będą miały możliwość pogrania w 

gry planszowe. Istnieje szansa na stworzenie grupy fanów gier planszowych, którzy będą zarażać pasją innych mieszkańców, kto wie, może Nowy 

Tomyśl pójdzie w ślady Poznania i będzie miał w przyszłości społeczność wspaniałych ludzi grających w gry planszowe rodem z festiwalu „Pyrokn”.  



 

L.p.* Nazwa projektu Miejsce realizacji Przewidywany 

koszt** 

Wnioskodawca 

12. COMMANDO SZARAK KIDS – bieg 

przeszkodowy dla dzieci w Szarkach 

Szarki – plac naprzeciw świetlicy wiejskiej 10 000,00 zł Karolina Pierzyńska 

 

Opis projektu*** 

Impreza kierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku 4-15 lat gotowych spróbować swoich sił na terenowej trasie urozmaiconej licznymi przeszkodami. 

Trasa: piach, błoto, zarośla, specjalnie przygotowane przeszkody sztuczne np. ściany, rampy, liny, opony i wiele innych – specjalnie przygotowanych 

oraz przeszkody naturalne.  

W tym biegu ważna jest radość z pokonywania trasy. Będzie to doskonały wybór dla dzieci i młodzieży chcących spróbować swoich sił po raz pierwszy 

w tego rodzaju biegu survivalowym.  

Projekt ma na celu pobudzenie dzieci i młodzieży z gminy Nowy Tomyśl do zwiększenia aktywności sportowej, obudzenia w nich ducha sportu oraz 

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

dzieci i młodzież 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).  

 

 

 

* 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 2019 r. 


