


Projekt ma na celu poprawienie atrakcyjności 
miasta Nowego Sącza poprzez rozbudowę i 
modernizację miejsc oraz ośrodków sportowych i 
rekreacyjnych. Z projektu będą mogli korzystać 
zarówno mieszkańcy Nowego Sącza jak i turyści w zarówno mieszkańcy Nowego Sącza jak i turyści w 
każdym wieku.
Czas przewidywany na realizację projektu wynosi 
około 10 lat. Wszystkie nasze modernizacje mają 
na celu poprawę turystyki i rekreacji w Nowym 
Sączu. Mamy nadzieję, że nasze pomysły wpłyną 
pozytywnie na rozkwit naszego miasta.



PRZYCZYNY

• Brak integracji rodzin.
• Zbyt duży pęd życia 

rodzin XXI wieku.

CELE

• Poprawa relacji w 
rodzinach.

• Sposób zachęcenia ludzi 
do spędzania czasu na • Brak miejsc, gdzie 

człowiek może wypocząć.
do spędzania czasu na 
świeżym powietrzu.

• Miejsce do integracji 
międzyludzkiej.

• Poświęcenie większej 
ilości czasu rodzinie.



Koszt : 5 000 000 zł



PRZYCZYNY

• Coraz większa otyłość
wśród ludzi w różnym 
wieku.

• Coraz większa ilość chorób 

CELE

• Chęć poprawy własnej 

wartości.

• Zmniejszenie agresji wśród 

społeczeństwa poprzez • Coraz większa ilość chorób 
spowodowana małą
aktywnością fizyczną.

• Słaba samoocena ludzi, a 
zwłaszcza młodzieży.

społeczeństwa poprzez 

odreagowanie na siłowni.

• Poprawa zdrowia i kondycji.



Koszt : 3 000 000 zł



PRZYCZYNY

• Brak naturalnych kąpielisk w 
okresie letnim na terenie 
Nowego Sącza.

• Rozwinięcie turystyki i 
rekreacji w naszym mieście.

CELE

• Oczyszczenie rzeki.

• Poszerzenie atrakcyjności 

naszego miasta.

Zapobieganie nowym 
rekreacji w naszym mieście.

• Brak umiejętności pływackich 
wśród dzieci.

• Brak funduszy na płatne 
kąpieliska

• Zapobieganie nowym 

zanieczyszczeniom.



Koszt : 600 000 zł



PRZYCZYNY

• Brak zainteresowania sportem 
przez młodzież.

• Brak miejsc do aktywnego 
spędzania czasu.

• Coraz większa otyłość

CELE

• Chęć wzbudzenia u starszych 
ludzi dbałości o zdrowie.

• Podwyższenie atrakcyjności 
sądeckich szkół.

• Więcej miejsc do wspólnego • Coraz większa otyłość
spowodowana brakiem 
aktywności fizycznej.

• Brak chęci uczniów do 
uczęszczania na lekcje 
wychowania fizycznego.

• Więcej miejsc do wspólnego 
spędzania czasu.

• Wzbudzenie zainteresowania 
sportem przez młodzież.



Koszt : 9 000 000 zł



PRZYCZYNY

• Wzbudzenie empatii do 

drugiej osoby.

• Rozwinięcie koordynacji 

ruchowej.

CELE

• Wypromowanie Nowego Sącza na 
arenie narodowej.

• Odciągnięcie ludzi od świata 
wirtualnego i wciągnięcie do 
świata realnego.ruchowej.

• Rozwijanie pasji i 

zainteresowań

mieszkańców.

świata realnego.

• Chęć zrzeszenia młodych do 
trenowania danej dyscypliny 
sportowej.

• Zakładanie klubów sportowych 
dla osób starszych. 



Koszt : 750 000 zł


