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LISTA PROJEKTÓW PRZYJETYCH POD GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW – BUDŻET OBYWATELSKI 2022 r. 

SOŁECTWO MAŁA NIESZAWAKA  
L.P. ID PROJEKTU TYTUŁ PROJEKTU SZACUNKOWY 

KOSZT (W ZŁ) 
CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU Wyniki głosowania 

1. BO.MN.1/22 Zakup i montaż 
ławek wzdłuż 

szlaków 
spacerowych w 

Małej Nieszawce 

11 500,00 zł Projekt dotyczy zakupu i montażu 15 ławek 
wzdłuż ulic Małej Nieszawki będących 
szlakami spacerowymi dla mieszkańców. 
Zakup ławek parkowych „ławka łódzka” z 
oparciem, podłokietnikami na 
stalowych/żeliwnych konstrukcjach, 
drewnianych siedziskach  
i oparciach. Ławki mocowane do podłoża za 
pomocą kotw.  

42 głosy 
Przyjęty do realizacji 

 

2. BO.MN.2/22 Wyrusz z Flisakami 
na wyprawę do 

Zamku 
Dybowskiego 

3 700,00 zł Uczestnicy wyprawy zostaną wcieleni do 
rycerskiej załogi strzegącej Zamku 
Dybowskiego, zanim to nastąpi muszą 
przeprawić się łodzią flisacką z Wielkiej 
Nieszawki, aby tam w otoczeniu ruin zamku 
pod czujnym okiem zamkowego starosty 
odbyć szkolenie i wykazać się swoimi 
umiejętnościami. Wśród zadań czekających 
na młodych adeptów znajdą się m.in.: 
- test celności – strzelanie z łuku, 
- szkoła fechtunku – walki bezpieczną bronią 
piankową, 
- próba siły i wytrzymałości – przeciąganie 
liny, 
- test sprawności i szybkości – wyścigi w 
jutowych workach, 
- sprawdzian komunikacji i pracy zespołowej 

29 
ODRZUCONY 
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– wspólna budowa wieży. 
Podczas rejsu uczestnicy wysłuchają flisackiej 
gawędy m.in. na temat powstania Grodu 
Nieszawa, związków Torunia z Wisłą i historii 
Zamku Dybowskiego. Wybrane atuty 
merytoryczne lekcji plenerowej: nauka żywej 
historii poprzez niezapomnianą wycieczkę. 
Dodatkowe atrakcje: 
- występ średniowiecznego rycerza w 
rynsztunku, który opowie  
o średniowiecznym wojskowym życiu i 
zaprezentuje uzbrojenie, 
- ognisko. 

3. BO.MN.3/22 Kwietna Łąka przy 
placu zabaw 

2 800,00 zł Celem projektu jest wykonanie kwietnej łąki, 
okalającej teren placu zabaw przy Gminnym 
Centrum Kultury, na obszarze między 
chodnikiem  
a płotem, o szerokości około 1,5m i łącznej 
długości około 150m. Realizacja projektu 
zapewni uatrakcyjnienie wizualne terenu, 
będzie walorem przyrodniczym sprzyjającym 
bioróżnorodności fauny i flory, Projekt 
przyczyni się do rozwijania świadomości 
ekologicznej mieszkańców. Rozwiąże 
częściowo problem z przerastającym w tej 
przestrzeni chwastami.  

14 
Przyjęty do realizacji 

 

4. BO.MN.4/22 Tu się uczę – tu 
zmieniam EKO! 

Kurtyna wodna i 
zielona ściana w 

7 500,00 zł Projekt dotyczy zagospodarowania 
roślinnością terenu szkoły wzdłuż nowego 
płotu, zakupu i instalacji systemu podlewania 
kropelkowego oraz zakupu i instalacji kurtyny 

27 
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Szkole 
Podstawowej w 
Małej Nieszawce 

wodnej. Zaplanowane działania są 
kontynuacją dotychczasowych przedsięwzięć 
w dziedzinie stosowania  
w praktyce ekologii w Szkole Podstawowej w 
Małej Nieszawce. 

 

SOŁECTWO WIELKA NIESZAWKA  
L.P ID PROJEKTU TYTUŁ PROJEKTU SZACUNKOWY 

KOSZT (W ZŁ) 
CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU Wyniki głosowania 

1. BO.WN.1/22 Kurs samoobrony 
dla kobiet 

2 080,00 zł Nauczanie umiejętności samoobrony dla 
kobiet w zakresie podstawowym. 
Podniesienie sprawności ogólnej, siły, 
szybkości  
i rozciągania.  

41 
Przyjęty do realizacji 

 

SOŁECTWO CIERPICE  
L.P ID 

PROJEKTU 
TYTUŁ PROJEKTU SZACUNKOWY 

KOSZT (W ZŁ) 
CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU Wyniki głosowania 

1. BO.C.1/22 Zielona ściana 3 400,00 zł Nasadzenie drzew typu tuja szmaragd w 
formie zielonego żywopłotu. 

46 
Przyjęty do realizacji 

 

SOŁECTWO BRZOZA  
L.P ID 

PROJEKTU 
TYTUŁ PROJEKTU SZACUNKOWY 

KOSZT (W ZŁ) 
CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU Wyniki głosowania 

1. BO.B.1/22 Ławeczki w 
Brzozie 

3 200,00 zł Ustawienie ławek z drewnianym siedziskiem i 
ławek stalowych  
z oparciem wzdłuż ul. Ciechocińskiej (Szlak 
Bursztynowy).  

10 
Przyjęty do realizacji 
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PROJEKTY OGÓLNOGMINNE  
L.P ID PROJEKTU TYTUŁ PROJEKTU SZACUNKOWY 

KOSZT (W ZŁ) 
CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU Wyniki głosowania 

1. BO.OG.1/22 Organizacja 
koncertu 

muzycznego, 
spektaklu 

teatralnego i 
wystawy 

promującej 
lokalnych twórców 

z terenu Gminy 
Wielka Nieszawka 

10 400,00 zł Projekt dotyczy promocji lokalnych 
twórców i artystów z Gminy Wielka 
Nieszawka. W ramach projektu 
zorganizowane zostanie kilkugodzinne 
wydarzenie składające się z koncertu 
muzycznego, spektaklu teatralnego oraz 
wystawy lokalnych produktów i rękodzieła. 
Głównym zamierzeniem realizatorów 
projektu jest włączenie się w organizację 
lokalnych artystów, twórców i społeczności, 
które zasługują na miano wydarzenia 
kulturalnego promującego wizerunek 
Gminy Wielka Nieszawka oraz stworzenie 
możliwości aktywnego uczestnictwa w tym 
wydarzeniu społeczności, która w dobie 
pandemii pozbawiona była przez długi 
okres wydarzeń kulturalnych. 

52 
Przyjęty do realizacji 

2. BO.OG.2/22 Różowa skrzyneczka 1 000,00 zł Inicjatywa „różowa skrzyneczka” zakłada 
zwiększenie dostępu do artykułów 
higienicznych – podpasek praz tamponów 
na terenie Gminy Wielka Nieszawka. 

44 
Przyjęty do realizacji 

3. BO.OG.3/22 Promocja potraw 
kuchni regionalnej 

3 000,00 zł Projekt dotyczy finansowania, wykonania i 
szerokiej promocji regionalnych wyrobów 
kulinarnych przygotowanych przez grupy 
mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka. 
Celem, do którego dąży projekt jest 
integracja mieszkańców na poziomie gminy 

12 
 

Przyjęty do realizacji 
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poprzez szeroki udział  
w festynach organizowanych przez 
instytucje oraz grupy samorządowe. Do 
wykonania projektu zaangażowani zostaną 
mieszkańcy mający zdolności organizacyjne 
i kulinarne. 

4. BO.OG.4/22 Bezpieczna woda – 
nauka i 

doskonalenie 
pływania na basenie 

Olender 

29 040,00 zł Projekt dotyczy organizacji nauki pływania i 
doskonalenia pływania pod nadzorem 
instruktora na basenie Olender w Wielkiej 
Nieszawce, aby przygotować dzieci i 
młodzież do bezpiecznego korzystania z 
wody oraz wartościowego spędzania czasu 
wolnego w powiązaniu z ofertą 
pozalekcyjną szkół podstawowych w Małej 
Nieszawce oraz w Cierpicach. Projekt 
adresowany jest do mieszkańców gminy 
Wielka Nieszawka  
w wieku 7-15lat. Przewiduje się 20 
wyjazdów na basen w roku kalendarzowym 
dla dwóch grup po 30 osób wraz z 
transportem ze szkół w Małej Nieszawce 
oraz w Cierpicach. 

57 
Przyjęty do realizacji 

5. BO.OG.5/22 Piknik ludzi z pasją 
w Gminie 

10 000,00zł Projekt dotyczy spotkania różnych grup 
społecznych z pasją śpiewu, sportu, teatru, 
gotowania, robót ręcznych(rzemiosło), grup 
odkrywczych, dzieci. Atrakcje dla dzieci – 
wata cukrowa, dmuchańce. Dodatkowo 
możliwość skosztowania różnych potraw. 

10 
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6. BO.OG.6/22 Zaopatrzenie 
wewnątrz Szkoły 
Podstawowej im. 

Kornela 
Makuszyńskiego w 
Cierpicach – stacja 

do segregacji 
odpadów 

3 600,00 zł Projekt dotyczy zakupienia: 
- pojemników na odpady – 6 sztuk, 
- tablicy informacyjnej o selektywnej 
zbiórce odpadów. 

5 
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7. BO.OG.7/22 Zaopatrzenie terenu 
przed Szkołą 

Podstawową im. 
Kornela 

Makuszyńskiego w 
Cierpicach – ławki i 

kosze na śmieci 

12 000,00 zł Projekt dotyczy zakupienia: 
- 6 ławek parkowych z oparciem, 
- 6 ławek parkowych bez oparcia, 
- 3 sztuk koszy zewnętrznych do segregacji 
śmieci. 

37 
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8. BO.OG.8/22 Wyposażenie Szkoły 
Podstawowej im. 

Kornela 
Makuszyńskiego w 
Cierpicach – sprzęt 
do gry w szachy i 

warcaby 

12 600,00 zł Projekt dotyczy zakupienia: 
- szachownicy plastikowej do szachów 
plenerowych, 
- figur plastikowych do szachów 
plenerowych, 
- 4 tablic magnetycznych do demonstracji 
ruchów pionków czy figur, 
- 3 stołów granitowych do gry w szachy, 
warcaby. 

54 
Przyjęty do realizacji 

 


