
LISTA ZADAŃ DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA  

W BUDŻECIE OBYWATELSKIM OLESNA NA ROK 2022 

 

Lp. Nazwa zadania Opis zadania Szacunkowy 

koszt 

realizacji 

zadania 
1. W zdrowym ciele 

zdrowy duch – 

wsparcie rozwoju 

ruchowego i 

emocjonalnego dzieci 

 

Zajęcia ruchowe z rehabilitantem oraz zajęcia z psychologiem dla 

dzieci i ich rodziców. Mają one na celu wspierać rozwój dzieci, 

które mają trudności z nawiązywaniem relacji rówieśniczych, są 

nieśmiałe lub mają problemy z koncentracją. Zajęcia z 

rehabilitantem mają na celu przeciwdziałać wadom postawy, 

wspierać rozwój ruchowy małych dzieci oraz uczyć rodziców 

prawidłowej pielęgnacji. 

50.000,00 zł 

2. Wyposażenie 

Stadionu Miejskiego 

w Oleśnie w sprzęt 

do uprawiania 

lekkoatletyki 

Celem projektu jest wsparcie i rozwój kultury fizycznej dzieci i 

młodzieży oraz wszystkich mieszkańców Olesna, a także 

możliwość w pełni korzystania z nowego zmodernizowanego 

obiektu – Stadionu Miejskiego w Oleśnie. Realizacja tego zadania 

będzie polegała na doposażeniu Stadionu w sprzęt do lekkoatletyki 

tj.: stojak do skoku wzwyż, poprzeczki do skoku wzwyż, bloków 

startowych do biegów, stojaka do bloków, wózka do płotków do 

biegów na jeden tor wraz z płotkami, płotków wyczynowych, 

zestawów znaczników torów, pachołków niskich do wyznaczania 

biegów oraz listew do płotka wyczynowego. Sprzęt ten 

przechowywany będzie w schowku na Stadionie Miejskim i będzie 

sprzętem ogólnodostępnym przeznaczonym do korzystania 

indywidualnego, dla grup poprzez organizowanie treningów oraz 

wszelkiego rodzaju imprez sportowych odbywających się na tym 

obiekcie. 

49.929,39 zł 

3. Oświetlenie kortu 

tenisowego na 

Stadionie Miejskim 

w Oleśnie 

Celem działania będzie wykonanie oświetlenia kortu tenisowego 

znajdującego się na stadionie miejskim. Oświetlenie ma służyć 

dzieciom, osobom dorosłym, Oleskim Seniorom. Służyć będzie 

całej społeczności lokalnej. Osoby te często wieczorami, po pracy i 

po zajęciach szkolnych, korzystają z kortu. 

 

40.000,00 zł 

4. Koncert „Olga 

Szomańska 

kolędowa” czyli 

wspólne kolędowanie 

z aktorką Olgą 

Szomańską 

Olga Szymańska to znakomita wokalistka, aktorka teatralna i 

dubbingowa. Szerszej publiczności znana jest jako Marzenka z 

serialu M jak Miłość. W Oleśnie podczas godzinnego koncertu 

„Olga Szomańska kolędowa” w towarzystwie pianisty Jacka 

Subociadło usłyszymy kolędy, utwory Zbigniewa Preisnera, nowe 

akustyczne wersje przebojów Piotra Rubika oraz Anny German. 

Mieszkańcy będą mieli możliwość za darmo uczestniczyć w 

wydarzeniu wysokiej jakości artystycznej. Koncert odbyłby się pod 

koniec stycznia w Miejskim Domu Kultury lub w Kościele Bożego 

Ciała w Oleśnie. Koncert poprowadzi dziennikarka regionalnej 

telewizji publicznej. 

 

27.350,00 zł 

5. Budowa oświetlenia 

boiska treningowego 

Budowa oświetlenia boiska treningowego na Stadionie Miejskim w 

Oleśnie. Oświetlenie umieszczone na słupach, kable 

doprowadzające energię elektryczną, poprowadzone pod murawą. 

Oświetlenie dobrane w taki sposób, aby umożliwić odbywanie 

jednostek treningowych. Zadanie obejmuje tylko boisko treningowe 

(lub jego część), nie płytę główną stadionu. Stadion Miejski jest 

miejscem, z którego w przeciągu całego roku korzysta wiele osób w 

tym zdecydowana większość to mieszkańcy gminy Olesno. 

Zdecydowana większość zajęć odbywa się w godzinach 

popołudniowych. Najczęściej jest to w okolicy godziny 17:30. 

Przez brak oświetlenia, zajęcia w okresie jesiennym, zimowym oraz 

wiosennym są mocno ograniczone, zachodzi więc potrzeba 

50.000,00 zł 



szukania innych rozwiązań – takie jak na przykład wyjazd do 

pobliskich miejscowości, które posiadają oświetlenie boiska 

6. Maszeruj z nami! 

Zabierz kije do 

nordic walking, czas 

na integrację, o 

pandemii 

zapominamy! 

Zadanie polega na przeprowadzeniu kompleksowego szkolenia 

nordic walking dla 20 grup Oleśnian. Dla każdej grupy 

przewidziane jest 10 zajęć, podczas których krok po kroku zostaną 

wyjaśnione zasady prawidłowej techniki nordic walking: płaski, 

długi krok, koordynacja naprzemienna, obszerna praca ramion, 

delikatne pochylenie tułowia w przód, wypuszczenie kija za linią 

bioder, miejsce i kąt wbicia kija. Przeprowadzone zostaną również 

ćwiczenia siłowe i wzmacniające a także gry i zabawy ruchowe. W 

ramach zadania zakupione zostanie 100 par kijów, 100 odblasków 

(szelek)  odbycia 200 jednostek treningowych (czas trwania 

jednostki to 90 min.). 

 

48.000,00 zł 

7. Oleski festiwal 

filmów dla dzieci 

Planowane jest aby od początku 2022 roku odbywały się w Oleśnie 

w Szkołach Podstawowych i Przedszkolach warsztaty filmowe. 

Dzieci będą się uczyć/poznawać świat filmu animowanego, 

powstawania scenografii, budowy rekwizytów i postaci. W okresie 

letnim odbędzie się konkurs na najlepsze filmiki wykonane przez 

młodych artystów. Najlepsze będą zaprezentowane podczas 

Oleskiego Festiwalu Filmów dla dzieci. Na festiwalu będą 

prezentowane filmy dla dzieci z kraju i zagranicy. Branża filmowa 

jest bardzo innowacyjna i dzięki warsztatom filmowym dzieci będą 

miały okazję „dotknąć” techniki filmowania, z drugiej strony w 

filmie animowanym można wykorzystać różnego rodzaju odpadki z 

produkcji przemysłowej i uczyć dzieci praktycznego wykorzystania 

„śmieci” w działalności twórczej.  

 

50.000,00 zł 

8. Zajęcia taneczne dla 

dzieci 

Zajęcia rytmiczno-taneczne przeprowadzone w oleskich szkołach 

podstawowych i przedszkolach. Nauka kroków podstawowych, 

choreografii do znanych rytmów tanecznych. Nauka tańca w 

parach, tańce grupowe. Prezentacja zdobytych umiejętności 

podczas oleskiego festiwalu tańca. Zabawa poprzez ruch z 

elementami rytmiki, koordynacji ruchowej powoduje że taniec jest 

idealną formą aktywności sportowej 

25.000,00 zł 

9. MOWA-MUZYKA-

RUCH-ROZWÓJ – 

Wszechstronny 

rozwój dziecka  

Propozycja projektu to zapewnienie środków finansowych dla 

rodziców na rozwój swojego dziecka. Chcemy, by w Oleśnie był 

większy dostęp do zajęć wspierających dzieci. Naszym pomysłem 

są zajęcia logopedyczne, logo sensoryczne, językowe i 

terapeutyczne dla dzieci w każdym wieku  - od 6 miesiąca życia do 

16 lat. Zajęcia mają służyć diagnozie i terapii logopedycznej, nauce 

języka angielskiego od najmłodszych lat. Zajęcia prowadzone 

byłyby dla grupy dzieci w ramach cyklu terapeutycznych spotkań 

indywidualnych z logopedą, zajęć językowych z nauczycielem 

angielskiego, warsztatów rozwijających dla maluszków z 

elementami sensoryki, muzyki i zabawy. Zajęcia byłyby 

organizowane dla dzieci w każdym wieku – zajęcia grupowe dla 

maluszków w wieku od 6 miesięcy do 3 lat, a zajęcia językowe i 

logopedyczne indywidualne dla dzieci od 2 do 1 lat. Dzięki temu 

przez 6 miesięcy zapewnimy opiekę logopedyczną i językową 

grupie potrzebujących indywidualnych spotkań dzieci oraz cykl 

warsztatów grupowych, które swoim zasięgiem obejmą co najmniej 

60 dzieci z terenu gminy Olesno w wieku od 6 miesięcy do 16 roku 

życia. Środki te poprawiłyby jakość edukacji i zapewniły fachową 

pomoc dzieciom potrzebującym pomocy w nauce języka, 

logopedycznej i wsparcia zaburzeń z zakresu integracji 

sensorycznej. Założeniem tego zadania jest to, aby poprzez udział 

dzieci w tej formie zajęć w perspektywie długoterminowej będzie 

49.920,00 zł 



wywierać pozytywne oddziaływanie na ich rozwój. Zajęcia staną 

się impulsem do zmiany i poprawy jakości życia, wzmocnią u 

dzieci pewność siebie. Warsztaty przełamią barierę wstydu i 

nieśmiałości, a to zaowocuje integracją w grupach i klasach, dzięki 

czemu dzieci lepiej odnajdą się w społeczeństwie. Zajęcia 

indywidualne oraz grupowe przewidujemy dla dzieci 1 x w 

tygodniu. Każde z dzieci mogłoby skorzystać z jednego lub dwóch 

rodzajów zajęć. Szacunkowy czas realizacji zadania to minimum 4 

miesiące, maksymalnie rok, w zależności od sytuacji pandemicznej 

i możliwości czasowych specjalistów. 

 


