Nazwa Projektu
„Tu mieszkam, tu się kształtuję, tu wspólnie buduję”
Główny cel projektu
Integracja mieszkańców poprzez popularyzację i upowszechnienie aktywnego trybu życia,
rozwój umiejętności sportowych, wymianę doświadczeń, wspólną realizację przedsięwzięć
kształtujących sąsiedzką pomoc.
Uzasadnienie
Bardzo ograniczone możliwości organizowania czasu wolnego zarówno dzieciom jak i
dorosłym mieszkańcom wsi.
Stworzenie atrakcyjnego, bezpiecznego i ogólnie dostępnego miejsca pomoże nam zarówno w
kształtowaniu u najmłodszych nawyku korzystania z boiska i kojarzenia zajęć sportowych z
miłym spędzaniem czasu, jak i zachęci starszych do przysłowiowego wyjścia z domu na
„ławeczkę”.
Opis projektu
W miejscowości Pasieczna od 2011 r. mieszkańcy starają się racjonalnie i efektywnie
zagospodarować teren przy świetlicy wiejskiej. Społeczna inicjatywa oraz duże
zaangażowanie mieszkańców przyniosło wymierne efekty – w grudniu 2014 r. przy świetlicy
oddano do użytku mini boisko do gry w piłkę siatkową oraz zamontowano 2 kosze. W
bieżącym roku na boisku rozpoczęła działalność Akademia Sportu – dzieci pod kierunkiem
studenta AWF uczą się „polubić” sportową, aktywną rozrywkę.
Żeby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo planuje się zamontować stojaki na rowery – bo
większość z nich na zajęcia i na boisko przyjeżdża rowerami. Opiekunowie (często starsze
osoby) nie mają gdzie poczekać na dzieci, stąd zamiar montażu ławek – zarówno dla
opiekunów, kibiców tego, co dzieje się na boisku jak i samych korzystających z boiska.
Niezagospodarowany teren przy boisku planujemy zamienić w „ogródek”, tj. miejsce gdzie
zamontujemy od strony drogi drewniane lekkie ogrodzenie (na długości 5,5 mb) – w środku
powstanie plac o wymiarach 5,5 x 7,4 m, ogrodzony z 3 stron (istniejące ogrodzenie – z
sąsiednią działką i ogrodzenie boiska oraz planowane nowe ogrodzenie – z 3 drewnianych
elementów o długości 1,8m każdy). Plac z dwóch stron obsadzony zostanie ozdobnymi
kwiatami, a na pozostałym terenie zostanie założony trawnik. Na trawniku zamontowane
zostaną pozostałe 3 ławki. W ten sposób stworzymy małą, przytulną i estetyczną przestrzeń
do odpoczynku, spotkań i do wykorzystania przy realizacji naszych spotkań – zarówno na
świetlicy wiejskiej, jak i w plenerze. Stojaki na rowery zostaną zamontowane w pobliżu
„ogródka” (teren tej samej działki gminnej). Wcześniej zostanie tam podniesiony poziom
terenu do istniejącego poziomu chodnika – co poprawi zarówno estetykę otoczenia świetlicy
jak również bezpieczeństwo przebywających tam osób. Ogółem zagospodarujemy przy
świetlicy wiejskiej przestrzeń o powierzchni 100 metrów kwadratowych. Zwieńczeniem
projektu będzie organizacja sportowej „Majówki w ogródku”.

