
LISTA PROJEKTÓW  PRZYJETYCH POD GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW – BUDŻET OBYWATELSKI 2020 r.

SOŁECTWO MAŁA NIESZAWAKA
L.P ID PROJEKTU TYTUŁ PROJEKTU SZACUNKOWY

KOSZT (W ZŁ)
CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

1. BO.MN.2/20 Rozwój aktywnego 
 i wartościowego
spędzania  czasu

wolnego przez uczniów
na zajęciach

pozalekcyjnych w Szkole
Podstawowej im. Jana

Pawła II w Małej
Nieszawce

9 000,00 zł Projekt  dotyczy  organizacji  zajęć  pozalekcyjnych   dla  uczniów  Szkoły
Podstawowej in.  Jana Pawła II  w Małej  Nieszawce w celu promowania
aktywnego  i  wartościowego  spędzania  wolnego  czasu.  Planuje  się:
zorganizowanie  zajęć grywalizacji (np. piłka nożna, koszykówka – zgodnie
z potrzebami uczniów) dla 3 grup uczniów po 20 osób w wymiarze dwóch
godzin lekcyjnych w tygodniu w okresie styczeń – czerwiec oraz wrzesień-
grudzień.  Zajęcia  prowadzone  będą  przez  nauczycieli  wychowania
fizycznego ze Szkoły Podstawowej  w Małej Nieszawce.
Planowane   działania  wynikają  z  potrzeb  zgłaszanych   przez  uczniów,
rodziców  i  nauczycieli  Szkoły  Podstawowej  im.  Jana  Pawła  II  w  Małej
Nieszawce,  wynikających  z  ograniczonej  oferty  zajęć  pozalekcyjnych.
Zajęcia grywalizacji  cieszyły się  dużą popularnością  w trakcie realizacji
pierwszego modułu projektu Uni-Misja (8 grup uczniów po 30  godzin w II
półroczu roku  szkolnego 2018/2019),  ale   nie  będą już  kontynuowane.
Zebrane  doświadczenia  pozawalają  stwierdzić,  że  zajęcia  tego  typu
rozwiązują  wiele aktualnych  i potencjalnych problemów związanych ze
zdrowiem,  przeciwdziałają  agresji,  dezintegracji,  promują  zdrowy,
aktywny styl życia, przyczyniają się do międzyklasowej integracji uczniów,
włączają uczniów marginalizowanych do uczniowskiej wspólnoty.

2. BO.MN.5/20 Uczenie się z pasją – koła
wiedzy dla uczniów

Szkoły Podstawowej w
Małej Nieszawce

6 000,00 zł Projekt  dotyczy  organizacji  zajęć  pozalekcyjnych  dla  uczniów  Szkoły
Podstawowej  w Małej Nieszawce w celu rozwijania ich kompetencji oraz
promowania  aktywnego  i  wartościowego  spędzania  czasu  wolnego
poprzez  organizowanie  kół  wiedzy  (np.  koła  matematycznego,
humanistycznego, nauk przyrodniczych – zgodnie z potrzebami uczniów)
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dla  uczniów  zdolnych,  przygotowujących  się  do  konkursów  wiedzy.
Planowane  są  zajęcia  dla  2  grup  w  wymiarze  2  godzin  lekcyjnych  w
tygodniu w okresie  styczeń – wrzesień oraz wrzesień – grudzień. Zajęcia
prowadzone  będą  przez  nauczycieli  ze  Szkoły  Podstawowej  w  Małej
Nieszawce. Projektowane  działania wynikają z potrzeb zgłaszanych przez
uczniów, rodziców i  nauczycieli  Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce,
wynikających   z  ograniczonej  oferty  zajęć  pozalekcyjnych.  Mają  służyć
uczniom poprzez rozwój kompetencji kluczowych do uczenia się przez całe
życie.
Koła wiedzy są odpowiedzią na potrzeby uczniów zdolnych, dla których
szkoła  nie ma specjalnej oferty, pozwalającej im rozwijać swoje  pasje i
zainteresowania,  a  tym  samym  pomogą  im  lepiej  przygotować  się  do
konkursów przedmiotowych.  Uczniowie   szkoły  osiągają   bardzo  dobre
wyniki  w  nauce- w roku szkolnym  2018/2019 34 % uczniów  zdobyło
świadectwa  z  wyróżnieniem.  Należy   ten  potencjał  wykorzystać   i
wspierać,  aby  więcej  uczniów  poprzez  systematyczną   pracę  wspartą
profesjonalnym  tutoringiem  nauczycieli  znalazło się wśród finalistów i
laureatów   konkursów,  promując  w  ten  sposób  swoją  szkołę,  miejsce
zamieszkania oraz gminę.

3. BO.MN.7/20 Zaopatrzenie terenu
przed Szkołą

Podstawową im. Jana
Pawła II w Małej

Nieszawce w ławki dla
uczniów oraz kosze na

odpady

6 900,00 zł Projekt dotyczy:
 Zakupienia 10 sztuk ławek z rur stalowych bez oparcia; 
 Zakupienia 3 sztuk koszy zewnętrznych na odpady.

Planowane  doposażenie   terenu  przed  szkołą  w  ławki  oraz  kosze  na
odpady  wynika   z  potrzeb  zgłaszanych  przez  uczniów,  rodziców  i
nauczycieli  Szkoły  Podstawowej   in.  Jana  Pawła  II  w  Małej  Nieszawce.
Obecna  liczba  ławek  jest  niewystraczająca,  a  ponadto   długoletnie
użytkowanie  przyczyniło się do ich zniszczenia. Mimo, iż ławki podlegają
ciągłej  konserwacji  i  naprawie, ich jakość i  stan nie gwarantują w pełni
bezpiecznego korzystania z nich. Zakup i wymiana ławek jest niezbędna,
by  uczniowie  w  czasie  przerw  międzylekcyjnych  mogli  swobodnie   i
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bezpiecznie  wypoczywać,  a  ponadto  zakup  ławek  przyczyni  się  do
poprawy   wizerunku  zewnętrznego  budynku  szkoły.  Przed  budynkiem
szkoły brakuje koszy na odpady, obecna ich liczba jest niewystarczająca  ze
względu na wciąż powiększającą  się liczbę uczniów korzystających  z nich
uczniów  (w roku  szkolnym 2019/2020 w szkole  będzie  uczyło się  285
uczniów). W trosce o ład i porządek  wokół szkoły oraz bezpieczeństwo
uczniów zachodzi  konieczność zakupienia dodatkowych koszy na śmieci.
Ponadto  priorytetem  szkoły  jest   dbałość  o  ochronę  środowiska
naturalnego oraz wdrożenie  uczniów do utrzymania czystości w szkole,
przy  szkole  i  w  najbliższym  otoczeniu  oraz  kształtowanie   wśród  nich
postaw  prospołecznych i proekologicznych. Zwiększenie miejsc, w którym
uczniowie  mogliby  zostawiać odpady przyczyni się do uwrażliwienia ich
na ekologiczne potrzeby otoczenia.

4. BO.MN.8/20 Doposażenie „Zielonej
klasy” przy Szkole

Podstawowej  im. Jana
Pawła II w Małej

Nieszawce w ławki i
tablicę edukacyjną

5 000,00 zł Projekt dotyczy doposażenia „Zielonej klasy” przy Szkole Podstawowej im.
Jana Pawła II w ławki i tablicę edukacją.
Planuje się:

1. Zakupienie 5 sztuk ławek  wykonanych z połowizny bala drewna
iglastego  o  konstrukcji  zwartej  i  masywnej  o  szerokości  około
35/40 cm,  długości  całkowitej  –  około 2/2,10,  zabezpieczonego
środkiem ochronnym do  impregnacji  zewnętrznej  drewna  przed
działaniem  wilgoci, promieniowaniem UV, szkodnikami, grzybami
czy sinizną.

2. Zakupienie tablicy edukacyjnej  drewnianej  – „Leśna układanka –
Drzewa naszych lasów”, zabezpieczonej środkiem ochronnym  do
impregnacji zewnętrznej drewna.

W kwietniu 2019 roku przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej
Nieszawce  została otwarta „Zielona klasa”, w której nauczyciele prowadzą
dla  uczniów  zajęcia  edukacyjno-wychowawcze   oraz  rekreacyjne.  Brak
ławek powoduje, iż miejsce to nie jest w pełni wykorzystane. Doposażenie
„Zielonej klasy” w ławki  jako niezbędnych mebli do pracy i wypoczynku
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przyczyniłoby  się  do  efektywnego  wykorzystania  tego  miejsca  przez
uczniów i nauczycieli.
Tablica  edukacyjna  „Leśna  układanka  –  Drzewa  naszych  lasów”  to
drewniany przyrząd edukacyjny służący do nauki poprzez zabawę. Rozwija
umiejętności   logicznego myślenia,  kreatywność  i  motorykę ucznia.  Jest
idealny  do  wykorzystania  na  terenie  „Zielonej  klasy”  jako  pomoc
edukacyjna do nauczania treści przyrodniczych.
Planowane działania  dotyczące doposażenia  „Zielonej klasy” wynikają z
potrzeb  zgłaszanych  przez  uczniów,  rodziców  oraz  z  zaobserwowanych
przez nauczycieli.

5 BO.MN.12/2
0

Profilaktyczne badania
onkologiczne dla kobiet i
mężczyzn w wieku 35 –

60 lat

20 900,00 zł Projekt dotyczy przeprowadzenia badań laboratoryjnych krwi i moczu (lub
tylko krwi)  w celu określenia  poziomu markerów nowotworowych. Ich
ocena  daje  (jako  jeden  ze  sposobów)  możliwość  wczesnego  wykrycia
ryzyka  zachorowania  na  nowotwór  (-ory).  Podczas  wczesnego wykrycia
podwyższonych  lub  wysokich  poziomów  markerów  zwiększają  się
zdecydowanie  szanse  na  wyleczenie  lub  rozpoznanie  we  wczesnych
stadium choroby nowotworowej.  Dzięki  określeniu poziomu markerów,
okres wczesny choroby, który najczęściej ma formę bezobjawową, może
być wykryty. W projekcie dla kobiet i mężczyzn proponuje się następujące
badania:
Badania (A) kobiet:

1. Morfologia z rozmazem;
2. CA 125 (marker raka jajnika, macicy, jamy brzusznej);
3. CA 15-3 (marker raka piersi i nowotwory jelita grubego);
4. CEA (marker gruczolakoraków: jelita grubego i odbytu).

Badania (B) mężczyzn:
1. Morfologia z rozmazem;
2. Marker PSA (całkowity) – marker raka prostaty;
3. CEA (marker gruczolakoraków: jelita grubego i odbytu);
4. AFP (marker gruczolakoraków w kierunku raka wątroby).
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Badaniom  ma  podlegać  populacja  100  kobiet  oraz  populacja  100
mężczyzn.
Od  ponad  10  lat  choroby  nowotworowe  znajdują  się  na  1-2  miejscu
zachorowań ludności   w wieku lat  40-60 lat,  ale  zaczynają  obejmować
młodsze  osoby.  W  związku  z  powyższym  profilaktyka  jest  bardzo
wskazana.

SOŁECTWO CIERPICE
L.P ID PROJEKTU TYTUŁ PROJEKTU SZACUNKOWY

KOSZT (W ZŁ)
CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

1. BO.C.1/20 Rewitalizacja terenu po
żwirowni w Cierpicach

(przy ul. Kolejowej)

18 890,00 zł Założeniem projektu jest zagospodarowanie terenu po byłej żwirowni na
terenie  sołectwa  Cierpice,  który  usytuowany  jest  na  obszarze  od
skrzyżowania ulicy Ogrodowej z Kolejową i biegnie równolegle wzdłuż tej
drugiej  w  kierunku  SP  Cierpice  (wg.  ewidencji  gruntów  jest  to  część
działki  o  nr  140/7).  Zagospodarowanie  polegać  ma  na  wyrównaniu
terenu  wyrobiska,  jego  oczyszczeniu  z  mniejszych  tzw.  „samosiejek”,
pozostawieniu natomiast większych, rosnących tam sosen wraz ze starą,
piękną,  rozłożystą  sosną,  która  uatrakcyjnia  wizerunkowo  teren  i
zapewni  cień  dla  osób  chcących  skorzystać  z  niego  w słoneczne  dni.
Proponuje się  by w cieniu tego największego  drzewa postawić stolik
wraz  z  siedziskami,  tworząc  w  ten  sposób  miejsce  do  ewentualnego
odpoczynku dla rowerzystów,  czy  miejsce   spotkań dla  mieszkańców.
Obok wskazanej lokalizacji przebiega wybudowana ścieżka rowerowa, a
proponowane   zagospodarowanie  terenu  uporządkuje  zdegradowany
teren,  podkreśli  piękno  miejscowej  natury  i  umożliwi  rekreacyjne
korzystanie z rewitalizowanego terenu przez mieszkańców i turystów.
Działania wymagane do realizacji przedsięwzięcia to:
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1. Wykarczowanie tzw. „samosiejek” – oczyszczanie terenu;
2. Wyrównanie terenu – zasypanie wyrobiska po żwirowni;
3. Zakup i ustawienie stołu z siedziskami pod największym z drzew.

Od lat teren wyrobiska „straszy” swoim wyglądem, przez co negatywnie
wpływa  na  wizerunek  Gminy,  widziany  oczami  mieszkańców  jak  i
pasażerów  PKP,  którzy  z  okien  pociągu  poruszającego  się  po
przebiegającej w sąsiedztwie linii kolejowej oglądają jedynie porośnięte
„samosiejkami” wyrobisko.
Pomysłem  proponowanym  do  realizacji  w  ramach  budżetu
partycypacyjnego na rok 2020 jest rewitalizacja  terenu byłej żwirowni w
Cierpicach   przy  ul.  Kolejowej.  Obok  poprawienia  wizerunku  Gminy
poprzez  zagospodarowanie   wskazanego  terenu,  mieszkańcy  i
ewentualni  turyści  (korzystający ze ścieżki  rowerowej)  zyskają miejsce
do  odpoczynku.  Planowane  wyposażenie  terenu  w  stolik   i  ławki,
sprzyjać  będzie  rodzinnej  rekreacji.  Wskazany  do  zagospodarowania
teren, który z uwagi na bliskość  linii kolejowej  ma zapewne ograniczone
spektrum mogących  zostać tam ulokowanych inwestycji, wykorzystany
zostanie do poprawy jakości życia mieszkańców sołectwa i całej Gminy.
Występujące w dalszej części  działki (w kierunku SP Cierpice) nachylenie
terenu, stanowić  mogłoby miejsce do terenowej jazdy rowerami, zimą
„mini stok” do zjazdów saneczkowych.

SOŁECTWO BRZOZA
L.P ID PROJEKTU TYTUŁ PROJEKTU SZACUNKOWY

KOSZT (W ZŁ)
CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

1. BO.B.4/202 Tablica informacyjna – 2 000,00 zł Wykonanie  tablicy  informacyjnej  na  temat  zapomnianego  cmentarza
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0 historia zapomnianego
cmentarza

ewangelickiego

ewangelickiego,  na  której  zostanie   przedstawienia  jego   historia,
umieszczone zdjęcia. Ma to być tablica wolnostojąca, stelaż metalowy o
profilu  kwadratowym.   Zakłada  się  wykonanie  projektu  graficznego,
stelażu metalowego i zamontowanie tablicy
Umieszczenie tablicy na opuszczonym cmentarzu byłoby dokończeniem
prac renowacyjno-porządkowych podjętych w 2017 roku i uwieńczonych
nabożeństwem ekumenicznym 21.10.2017 r.

2. BO.B.5/202
0

Tablica informacyjna –
historia Brzozy

2500,00 zł Przedstawienie  historii  Brzozy,  wykonanie  mapy,  zaznaczenie  Szlaku
Bursztynowego,  umieszczenie  zdjęć  i  innych  ciekawych  miejsc
związanych z regionem. Wymiary tablicy 1x2 m – blacha ocynkowana,
stelaż drewniany.

PROJEKTY OGÓLNOGMINNE
L.P ID PROJEKTU TYTUŁ PROJEKTU SZACUNKOWY

KOSZT (W ZŁ)
CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

1. BO.OG.9/2020 Symbole „Herbu Gminy
Wielka Nieszawka”

4 000,00 zł Tematyka   o  symbolach  „Herbu Gminy  Wielka  Nieszawka”  ma być
realizowana na terenie  gminy w placówkach oświatowych, szkołach,
przedszkolach  w  miejscowości  Mała  Nieszawka  oraz  Cierpice.  W
ramach  zadania  zaplanowano  1-godzinne  prelekcje  w  Szkole
Podstawowej w Cierpicach, Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce,
Przedszkolu w Cierpicach i Przedszkolu w Małej Nieszawce, a także 1-
dniową  wycieczkę  dla  klas  8  o  tematyce:  „Wycieczka  śladami
Krzyżaków”.
Powodem  realizacji projektu jest  brak znajomości symboli na herbie
Wielka Nieszawka.

2. BO.OG.10/2020 Koncert muzyki religijnej 4 000,00 zł Projekt  dotyczy   propagowania  muzyki  religijnej  w  Gminie  Wielka
Nieszawka. Głównym  celem projektu jest uczczenie  setnej rocznicy
urodzin  Jana  Pawła  II,  która  przypada  na  dzień  18.05.2020  r.,  ze
względu na ogłoszenie  roku 2020 Rokiem św. Jana Pawła II. 
Projekt  służyć  będzie   uatrakcyjnieniu   oferty  kulturalno  –
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rozrywkowej  w  gminie  Wielka  Nieszawka.  Dzięki  projektowi
mieszkańcy   gminy  Wielka  Nieszawka,  będą  mogli  zapoznać  się  z
twórczością kompozytorów. Proponowany koncert  będzie okazją do
spotkania się mieszkańców  i uczczenia setnej  rocznicy urodzin  św.
Jana Pawła II.
 

3. BO.OG.11/2020 Promocja potraw kuchni
regionalnej

3 000,00 zł Projekt  dotyczy   finansowania,  wykonania  i  szerokiej  promocji
regionalnych  wyrobów  kulinarnych  przygotowywanych  przez  grupy
mieszkańców  Gminy  Wielka  Nieszawka.  Celem,  do  którego  dąży
projekt,  jest  integracja  mieszkańców  na   poziomie  gminy   poprzez
szeroki udział w festynach organizowanych przez instytucje oraz grupy
samorządowe.  Do  wykonania  projektu  zaangażowani  zostaną
mieszkańcy mający zdolności organizacyjne i kulinarne.
Liczny udział  mieszkańców  gminy w organizowanych festynach jest
istotnym elementem integrującym  środowiska  wszystkich sołectw.
Skutkuje  nowymi  znajomościami,  przyjaźniami  i  najróżniejszymi
inicjatywami.  Pozwala  na  współudział  w  życiu  i  działaniach
społeczności gminnej. Daje możliwość zaprezentowania  prowadzonej
działalności  kulturalnej,  sportowej  i  kulinarnej  przez  różne aktywne
grupy.  Promocja  wyrobów  kulinarnych  powiększy  znacząco  udział
mieszkańców w festynach.
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