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001 

Agnieszka Wybraniec "Szachy i kije" - sprawny umysł w sprawnym 

ciele / Celem projektu "Szachy i kije - sprawny 

umysł w sprawnym ciele" jest utworzenie 

Osiedlowego Koła Szachowego, zrzeszającego 

sympatyków sportu szachowego w każdym wieku 

oraz Sekcji Nordic Walking, w której od wiosny do 

jesieni będzie można trenować pod okiem 

instruktora. Zajęcia umożliwiają podjęcie szachowej 

rywalizacji miłośnikom królewskiej gry oraz wpłyną 

na poprawę kondycji i sprawności fizycznej 

uczestników projektu. Udział w zajęciach będzie 

dobrowolny i ogólnie dostępny. Realizacja projektu 

wpłynie pozytywnie na integrację środowiska 

społeczności lokalnej poprzez udział w Osiedlowej 

Lidze Szachowej, Turnieju szachowym, wspólnej 

aktywności oraz imprezie integracyjnej. 

Cele szczegółowe: 

 Nauczenie każdego chętnego gry w szachy - 

poczynając od reguł gry. 

 Kształtowanie twórczej aktywności dzieci, 

młodzieży, dorosłych i seniorów myślenia 

przyczynowo - skutkowego oraz umiejętności 

rozwiązywania problemów. 

 Wdrażanie do systematycznej i wytrwałej pracy 

wraz z przestrzeganiem zasad gry "fair play". 

 Ćwiczenie koncentracji, pamięci i uwagi, 

logicznego myślenia i cierpliwości oraz intuicji. 

 Zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności do 

rozwiązywania problemów zarówno w zadaniach 

szachowych jak i w grze. 

 Zdobycie umiejętności gry na komputerze 

szachowym i w Internecie. 

 Nabycie umiejętności szanowania przeciwnika. 

 Poprawa kondycji i zwiększenie sprawności 

ul. Krakowska 23, 

siedziba Rady 

Osiedla - zajęcia 

szachowe, chodniki 

i ścieżki w obrębie 

osiedla Biała 

Krakowska - zajęcia 

nordic-walking 
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ruchowej. 

 Zwiększenie siły oraz wydajności systemu 

krążenia . 

 Poprawa koordynacji i postawy ciała. 

 Redukcja depresji  i wahań nastroju. 

 Nawiązanie relacji społecznych. 

 Osiąganie nowych celów dzięki aktywnemu 

stylowi życia. 

 Poznanie okolicy. 

 Integracja społeczności lokalnej poprzez udział w 

Osiedlowej Lidze Szachowej, turnieju i imprezie 

integracyjnej. 

Zajęcia Koła Szachowego będą się odbywały w 4 

grupach max 20-osobowych: 2 grupy początkujące i 

2 grupy zaawansowane (2 godziny tygodniowo). 

Podczas zajęć uczestnicy poznawać będą zarówno 

podstawy jak i taktykę gry w szachy. Wezmą w nich 

udział osoby znające grę w szachy oraz ci, którzy 

chcą się jej nauczyć i poznać jej zasady. Raz w 

miesiącu będą organizowane rozgrywki Osiedlowej 

Ligi Szachowej, a pod koniec roku zostanie 

zorganizowany Turniej szachowy z nagrodami. 

Zajęcia Nordic Walking będą się odbywały od 

wiosny do późnej jesieni, w 4 grupach max. 15-

osobowych, 1 godzina tygodniowo dla grupy. 

Podczas zajęć uczestnicy poznają technikę chodzenia 

z kijami, nabędą kondycji i sprawności fizycznej. Na 

koniec cyklu zajęć odbędzie się impreza integracyjna 

dla wszystkich grup chodziarzy i szachistów. 

2 3-OBB 

002 

Adam Niemczyk Budowa placu zabaw dla dzieci "Biała Lipnicka" / 

Projekt obejmuje zagospodarowanie gminnych 

terenów, na których w przeszłości znajdowało się 

boisko sportowe. Teren ten obecnie jest 

niewykorzystany, natomiast bardzo pożądany jest 

plac zabaw, którego zupełnie nie ma w najbliższej, 

jak również dalszej okolicy, nie licząc prywatnych, 

często niedostępnych miejsc, należących do wspólnot 

mieszkaniowych. W projekcie ujęto wykonanie 

ogrodzenia oraz bezpiecznego podłoża tartanowego 

w strefach bezpieczeństwa. 

Teren pomiędzy 

osiedlem Edwarda 

Dembowskiego a 

ulicą Lipnicką. 

Dawniej boisko 

sportowe. Obecnie 

teren zaniedbany i 

nieużytkowany. 

Działki Nr 4594/27 i 

4594/8. 
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Dzieci najmłodsze, będą miały do dyspozycji 

piaskownicę, huśtawkę wagową, huśtawkę z dwoma 

siedziskami, zestaw zabawowy z dwiema 

zjeżdżalniami i elementami zręcznościowymi oraz 

ruchomym podestem i drabinką do wspinania, a także 

karuzelę trójramienną. 

Dla dzieci młodszych i starszych przewidziany jest 

20-metrowy zjazd na linie "Aspen 20" oraz piramida 

linowa do wspinaczki. 

Ponadto w projekcie znalazły się metalowe ławeczki 

z oparciem oraz kosze na śmieci. 

 
* PRZEDSTAWIONE KOSZTY SĄ SZACUNKOWE I POGLĄDOWE, KOSZT REALIZACJI MOŻE ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD OSTATECZNEGO 
ZAKRESU INWESTYCJI, WYNIKÓW PRZETARGU, ITD. 


