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TULISZKOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI NA ROK 2023 

BUDOWA OŚWIETLENIA PŁYTY BOISKA STADIONU W TULISZKOWIE 

Cel projektu: 

Głównym założeniem projektu jest budowa oświetlenia płyty boiska stadionu w Tuliszkowie. Dobrze zaplanowane oświetlenie nie tylko zapewni odpowiedni poziom 

widoczności, a pozwoli dostarczyć kibicom dodatkowych emocji i wrażeń. Budowa oświetlenia pozwoli prowadzić treningi i inne zajęcia sportowo – rekreacyjne o sta-

łych godzinach niezależnie od pory roku, co będzie dodatkowym atutem dla użytkowników stadionu.  

Opis projektu: 

Celem działania będzie budowa oświetlenia płyty boiska polegająca na odpowiednim doborze i rozmieszczeniu opraw oświetleniowych. Oświetlenie zwiększy efek-

tywność użytkowania stadionu w Tuliszkowie, tworząc możliwość prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych i imprez okolicznościowych niezależnie od pory dnia.  

Budowa oświetlenia będzie obejmowała: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, zgód, decyzji, budowę słupów 

oświetleniowych, zabudowę opraw oświetleniowych, wykonanie niezbędnych prac budowlano-montażowych, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, nadzór 

inwestorski. 

Uzasadnienie projektu: 

Wniosek o realizację projektu ze środków Budżetu Obywatelskiego motywujemy troską o zdrowie i rozwój użytkowników stadionu w Tuliszkowie. Wszyscy doskonale 

wiemy, że  stadion nasz tętni życiem niezależnie od pory roku i wykorzystywany jest do różnych aktywności fizycznych przez mieszkańców jak i do organizacji imprez 

okolicznościowych. Obecnie boiska bez oświetlenia odchodzą w zapomnienie, bo mogą być wykorzystywane tylko do zapadnięcia zmroku, a oczekiwania społeczne 

generowane specyfiką wykonywanej pracy zawodowej i jednoczesną chęcią aktywności fizycznej  rosną. Problem ten szczególnie dostrzegalny jest w okresie wiosen-

no-jesiennym  ze względu na szybko zapadające ciemności. Dlatego zasadnym stało by się wyposażenie płyty boiska w pełni wartościowe oświetlenie. Przeprowadze-

nie inwestycji pozwoli na rozciągnięcie w czasie wieczornym możliwości przeprowadzenia zajęć czy imprez sportowo-rekreacyjnych i okolicznościowych, poprawi rów-

nież bezpieczeństwo na stadionie w godzinach wieczornych. Oświetlenie obiektu sportowego w Tuliszkowie może posłużyć wielu dobrym inicjatywom na terenie mia-

sta Tuliszków. 



PIERWSZY  

TULISZKOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI NA ROK 2023 

MODERNIZACJA AMFITEATRU I ARANŻACJA TERENU SĄSIADUJĄCEGO 

 NA CELE KULTURY OTWARTEJ ( dokumentacja projektowa) 
Cel projektu: Głównym celem projektu jest przywrócenie świetności  w Parku Miejskim w Tuliszkowie Amfiteatru jest jego modernizacja połączo na z przebudową i roz-

budową wraz z zapleczem dla aktorów i publiczności oraz aranżacja terenu  w bezpośrednim sąsiedztwie amfiteatru. Ponadto, celami szczegółowymi projektu są: aktywizo-

wanie społeczności lokalnej i wzmocnienie wzajemnych więzi, budowanie dobra wspólnego w środowisku lokalnym, poprawa integracji wewnętrznej poprzez skierowanie 

do mieszkańców Tuliszkowa oferty kulturalnej ( kultura otwarta) i podniesienie atrakcyjności turystycznej, inwestycyjnej oraz estetycznej. 

Opis projektu:  Modernizacja Amfiteatru oraz terenu z nim sąsiadującego powinna objąć: przebudowę bryły obiektu w taki sposób by w pełni komponowała się z oto-

czeniem zabytkowego parku oraz była dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, uwzględnienie w bryle obiektu profesjonalnej sceny oraz pomieszczeń technicznych, 

zadbanie o przyłącza wodne i kanalizacyjne oraz energetyczne, pozwalające na zbudowanie zaplecza sanitarnego oraz bazy nagłośnieniowo – oświetleniowej, wyposażenie 

zadaszenia bryły Amfiteatru w dodatkowe markizy przeciwsłoneczne, uwzględnienie miejsca i konstrukcji z przeznaczeniem na ekran do projekcji filmów na powietrzu, za-

instalowanie oświetlenia i monitoringu zewnętrznego, pozwalającego na wyeliminowanie ewentualnych zniszczeń i dewastacji, wymiana nawierzchni przed sceną oraz na 

widowni, zamontowanie nowych siedzisk dla publiczności, wyznaczenie bezpiecznej i wygodnej strefy dla publiczności z niepełnosprawnościami, zamontowanie żagli/

markiz (zadaszenia membranowego) chroniących publiczność przed uniedogodnieniami pogodowymi. 

Uzasadnienie projektu: Park Miejski z Amfiteatrem i otoczeniem położony jest w centralnej części miasta, będąc jednocześnie charakterystycznym i wyróżniającym się 

elementem przestrzeni Tuliszkowa. Stanowi jeden z ważniejszych czynników atrakcyjności turystycznej i zabytkowej  miasta, jak również istotne miejsce integracyjne 

i komunikacyjne dla mieszkańców. Zły stan techniczny istniejącego Amfiteatru uniemożliwia zaspokojenie zapotrzebowania społecznego w zakresie pełnego uczestnictwa 

w kulturze oraz wpływa na poziom atrakcyjności samego Parku. Ze względu na funkcję jaką będzie pełnił, przyczyni się do wzrostu poziomu miejskiego życia kulturalnego. 

Dzięki realizacji założeń projektu odbywające się w Parku Miejskim imprezy plenerowe, czy koncerty będą mogły zostać zorganizowane w sposób jeszcze bardziej profesjo-

nalny. W porównaniu do dotychczasowej działalności kulturalnej, rekreacyjnej czy edukacyjnej oferta z wykorzystaniem zmodernizowanego Amfiteatru może być zdecydo-

wanie bogatsza w odniesieniu do ilości zaproponowanych wydarzeń artystycznych oraz ich jakości. Organizując imprezy kulturalne można nawiązać do ciekawej historii 

miasta i popularyzować jego dorobek na szerszym rynku niż lokalny. Można będzie również organizować imprezy masowe o charakterze artystycznym i kulturalnym, kiero-

wane do różnych grup odbiorców, jak również angażować do prezentacji swojego dorobku rożne grupy osób skupione w lokalnych zespołach artystycznych, klubach 

i kołach zainteresowań, stowarzyszeniach społeczno – kulturalnych oraz grupach nieformalnych. Tym samym Amfiteatr stanowiłby miejsce spotkań kolejnych pokoleń sztu-

ki i kultury działających na trenie miasta i gminy. Bardzo istotnym elementem projektu modernizacji amfiteatru jest dostosowanie infrastruktury do prowadzenia szeroko 

rozumianej działalności kulturalnej, z uwzględnieniem bezpośrednich potrzeb społeczności lokalnej. 
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OŚWIETLENIE ULICY POLNEJ W TULISZKOWIE (dokumentacja) 

Cel projektu:  

Domagamy się oświetlenia ulicy Polnej w Tuliszkowie, ponieważ w okresie jesienno– zimowym  oraz wieczorami gdy zapada zmrok trudno jest przejść bezpiecznie 

ww. ulicą, gdyż jest wąska, panuje duży ruch. Droga ta krzyżuje się z ulicą Paderewskiego, w kierunku cmentarza i uczęszcza nią dużo osób. 

 

Opis projektu:  

Proponowalibyśmy zainstalować lampy solarne, gdyż nie wymagają zezwoleń i podłączenia instalacji elektrycznych. Mogą lampy zostać zamontowane po jednej stro-

nie ulicy. 

 

Uzasadnienie projektu:  

Dzieci wracają ze szkoły, idą po ciemku, dorośli, którzy wracają z cmentarza, chodzą w ciemnościach.  
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PARK NA OSIEDLU JANA PAWŁA II 

Cel projektu:  

Rewitalizacja terenu zieleni miejskiej przy ul. Jana Pawła II, stworzenie strefy rekreacyjnej dla mieszkańców poprzez montaż ławek, koszy na śmieci, mini placu zabaw 
dla dzieci. 

 

Opis projektu:  

Utworzenie z terenu zieleni miejskiej parku z prawdziwego zdarzenia z miejscem zabaw dla dzieci. 

 

Uzasadnienie projektu:  

Na osiedlu J. Pawła II brakuje miejsca gdzie mieszkańcy mogliby wypoczywać na świeżym powietrzu. Najbliższe ławki znajdują się w rynku i w parku. Tutaj też są senio-
rzy, którzy chcieliby spędzić miło czas z wnukami na świeżym powietrzu. 
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PRZYWRÓĆMY MIESZKAŃCOM ŻABIENIEC 

Cel projektu:  

Celem projektu jest przywrócenie i zwiększenie rekreacyjnego potencjału terenu stawu Żabieniec poprzez jego pogłębienie i utworzenie strefy rekreacyjnej.  

 

Opis projektu:  

W ramach projektu rewitalizacji planuje się pogłębienie zbiornika, wykonanie skarp, wywózkę ziemi, usunięcie zarośli wzdłuż linii brzegowej. Zakup ławek i stołów 

oraz kosza na śmieci, ich montaż nastąpi w czynie społecznym przez Koło nr 21 Tuliszków. 

 

Uzasadnienie projektu:  

Staw Żabieniec w ubiegłych latach stanowił popularne miejsce rekreacji mieszkańców Tuliszkowa. Żabieniec był miejscem gdzie można było wędkować, karmić ptac-

two wodne, relaksować się na świeżym powietrzu. Staw niestety z czasem wypłycił się i zarósł trzciną. Nam mieszkańcom Tuliszkowa         brakuje miejsca, gdzie każde 

pokolenie może miło spędzić czas nad wodą.  

 

 


