
Budżet – Obywatelski 

 

Miło na poinformować, że w ramach Budżetu obywatelskiego w naszej Gminie zgłoszono 

m.in. zadanie: „Siłownia na świeżym powietrzu wraz ze ścieżką zdrowia”. 

Prosimy o Państwa głosy. 

 

Siłownia na świeżym powietrzu wraz ze ścieżką zdrowia. 

Zestaw trwałych urządzeń sprawnościowych zapewniający pełen zakres ćwiczeń rekreacyjnych na górne 

partie ciała, nogi, zwiększenie wytrzymałości, poprawę elastyczności i krążenia. Przyrządy do ćwiczeń 

fitness na zewnątrz. 

Outdoor Fitness Center to linia stalowych, bezobsługowych urządzeń sprawnościowych odpornych na 

warunki atmosferyczne i próby zniszczenia. Zbudowane są z grubych stalowych rur i zaprojektowane tak, 

aby być bezpieczne i łatwe w instalacji. 

Lokalizacja działka 74/3, 111, 113, 114 - przy ul. Kasztanowej i ul. Janusza Kusocińskiego przy Zespole 

Szkół im. J. Kusocińskiego oraz skateparku. 

--- proponowane usytuowanie ścieżki 

 

 usytuowanie fitness 

 

 

Dziś wszyscy zdają sobie sprawę, że sprawność fizyczna i sportowy styl życia są niezwykle ważne do 

poprawy zdrowia. Poprzez siedzący tryb pracy i brak ruchu, plagą staje się problem otyłości zarówno u 
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dorosłych jak i u dzieci. Należy takim osobom dać impuls i możliwości do zmiany stylu życia na 

zdrowszy. 

Urządzenia służą do ćwiczeń całego ciała: nóg, ramion, brzucha i pleców. Podzielone są również na grupy 

służące do treningu siłowego, poprawiające koordynację, poprawiające krążenie krwi i masujące. 

Zalety siłowni na wolnym powietrzu: 

1) Wpływa pozytywnie na zdrowie i układ krążenia. 

2) Wzmacnia kondycje fizyczną i koordynację. 

3) Jest dostępna dla każdego (dzieci i ich rodziców, młodzieży, osób starszych, osób 

niepełnosprawnych i ludzi z niskimi dochodami). 

4) Poprawia nastrój. 

5) Wycisza wewnętrznie poprzez naturalne otoczenie. 

6) Ułatwia nawiązywanie i utrwalanie kontaktów międzyludzkich. 

7) Przy odpowiednim doborze ćwiczeń działa rehabilitacyjnie. 

Całość działań inwestycyjnych przyczyni się do podniesienia wartości miejsca, poprawy jakości i 

estetyki przestrzeni w objętym inwestycją terenie. W Sulechowie nie ma zbyt wielu miejsc z 

odpowiednią infrastrukturą do ogólnodostępnej rekreacji, a stworzona „ścieżka zdrowia” będzie 

pierwszą, tego typu, w mieście. Istniejący ciąg pieszo jezdny jest znanym i cenionym przez 

sulechowiaków miejscem. Urozmaicenie jego o nowe możliwości znacznie podniesie jej atrakcyjność. 

Otoczenie jeziora jest naturalnym tłem dla spędzania wolnego czasu. Warto więc skorzystać z szansy na 

poprawienie zdrowia, samopoczucia, oraz osobistej sprawności fizycznej mieszkańców Sulechowa i 

Gminy.  

 

Szacunkowy koszt całkowity zadania (kwota brutto).  

a) Koszt jednej instalacji  siłowni zewnętrznej (14 elementowej) szacowany jest z montażem na 40.000 zł. 

b) Koszt zakupu urządzeń do ćwiczeń 16 sztuk z montażem ok. 53.000 zł, 

c) Projekt + pozwolenie na budowę ok. 5.000 zł, 

d) Inne nieprzewidziane wydatki (rezerwa) 2.000 zł. 

 

e) Szacunkowe koszty utrzymania w kolejnych latach w związku z realizacją zadania (np. media, 

sprzątanie, bieżące remonty itp. – kwoty brutto). 

 

Poniżej przykładowe elementy do zainstalowania. 
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http://educarium-placezabaw.com.pl/index.php/sport-i-fitness/sciezki-zdrowia-vitality.html 

http://arcadia-if.com/woodenland/urzadzenia-sportowe/sciezka-zdrowia-2/ 

http://educarium-placezabaw.com.pl/index.php/sport-i-fitness/sciezki-zdrowia-vitality.html
http://arcadia-if.com/woodenland/urzadzenia-sportowe/sciezka-zdrowia-2/


 4 

 

http://www.outdoorfitness.pl/ 

 

Zapraszam do głosowania Sebastian Różycki 


