
PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU  

                          „POTRAFISZ POLSKO” 

      

                                                                   

Tytuł projektu: „Sportowo działamy - nudzie się nie damy” – boisko sportowe dla mieszkańców wsi 

Huszcza 

Realizacja projektu: 01.07.2017r. – 30.09. 2017r. 

Autor i koordynator projektu: Danuta Nazarewicz nauczyciel SP Huszcza 

Realizator, patron projektu: OSP Huszcza, prezes – Barbara Hołownia 

Realizatorzy projektu: mieszkańcy Huszczy oraz grupa nieformalna- „Aktywni na wsi” Joanna 
Łojewska, Renata Hołownia, Malewicz Joanna, Jolanta Kapczuk, Siewruk Katarzyna, 
Małgorzata Rudzka, Ewa Hołownia, Maria Zagor, Krystyna Tarkowska, Dorota Laskowska. 
 
Kwota dofinansowania: 5000 złotych (pięć tysięcy złotych) 

Główny cel projektu:  Chcemy zbudować boisko sportowe na terenie szkoły( przygotować teren, 

odnowić i zakupić sprzęt), zorganizować wakacyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, 

przeprowadzić gminny konkurs plastyczny dla dzieci „Rodzinne wakacje na sportowo”, zorganizować 

środowiskową imprezę integracyjną „Rodzinna olimpiada sportowa”. Boisko sportowe wyposażone w 

profesjonalny sprzęt stanie się atrakcją miejscowości. Stworzy warunki do bezpiecznego i 

przyjemnego spędzania wolnego czasu przez rodziny z dziećmi i młodzież. Umożliwi rozwijanie pasji 

i zainteresowań sportowych wśród mieszkańców. Poprawi estetykę wsi. Będzie ogólnodostępne  dla 

wszystkich. Poprzez organizację tych działań uaktywni się integracja mieszkańców, wzrośnie potrzeba 

działań na rzecz rozwoju i promocji wsi.   

Działania prowadzone w ramach realizacji projektu:  

 

• Zakup wyposażenia, sprzętu wymaganego do utworzenia ogólnodostępnego boiska 

sportowego dla mieszkańców wsi Huszcza. Zostaną zakupione siatki do bramek do gry w 

piłkę nożną, piłkochwyty, siatka do gry w siatkówkę, chusta animacyjna-klanza, nagrody na 

konkurs plastyczny. 

• Pozyskanie i adaptacja terenu pod boisko sportowe oraz sprzętu, montaż urządzeń, odnowienie 

sprzętu.  

• Ogłoszenie gminnego konkursu plastycznego pt.: „Rodzinne wakacje na sportowo”. 

• Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży podczas wakacji (6 godz.).  

• Organizacja środowiskowej imprezy integracyjnej pt.: „Rodzinna olimpiada sportowa” 

• Organizacja zbiórki publicznej na rzecz szkoły, celem doposażenia boiska. 

Odbiorcy projektu:  

Odbiorcami projektu będą mieszkańcy wsi Huszcza i gminy Łomazy, w tym dzieci, młodzież i 

dorośli. Uczestnicy imprezy środowiskowej, konkursu, zajęć wakacyjnych. 

Rezultaty realizacji projektu:  

1. Boisko sportowe, na którym teraz i w przyszłości będą spotykać się rodziny z dziećmi, 

młodzież spędzając wolny czas na sportowo. 



2. Spełnienie marzeń dzieci i młodzieży. 

3. Bezpieczne wakacje młodzieży i dzieci wiejskich podczas rozgrywek sportowych. 

4. Zaciśnięcie więzi społeczności lokalnej, rodzinnej, sąsiedzkiej, koleżeńskiej. 

5. Rozbudzenie aktywności mieszkańców poprzez pozytywną integrację na rzecz rozwoju wsi. 

6. Wypromowanie wsi Huszcza oraz gminy Łomazy poprzez organizację imprezy 

środowiskowej. 

Partnerzy zaangażowani w prowadzone działania: 
Urząd Gminy Łomazy –patronat. GOK – oprawa muzyczna. Szkoła Podstawowa w Huszczy – 

przeprowadzenie rozgrywek sportowych, zabaw, konkursów i gier.  

Dzieci z terenu gminy Łomazy (Szkoła Podstawowa w Huszczy, Zespół Szkół w Łomazach) udział w 

konkursie plastycznym. OSP Huszcza – patron, współorganizator, realizacja zadań. 

Wolontariat- przygotowanie cateringu, prowadzenie imprezy- konferansjer. 

Pracownicy fizyczni, wolontariusze- przygotowanie terenu na boisko, montaż, odnowienie sprzętu.  

 

Promocja projektu: Strona internetowa gminy Łomazy i strona internetowa Szkoły Podstawowej w 

Huszczy, facebook SP Huszcza. 

Gazetka regionalna „Łomaskie Strony” oraz szkolna gazetka „ Szkolne Wieści”, Słowo Podlasia, 

Tygodnik Podlaski, Radio Biper, internetowy portal informacyjny – Biała 24, Plakaty, ulotki, 

dyplomy, ogłoszenia, zaproszenia. 

 


