
 
Ostateczna lista projektów zakwalifikowanych  

do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok 

 

Nazwa zadania Kwota Opis 

Trakt spacerowy pieszo-

rowerowy, ul. 

Sienkiewicza do Jeziora 

Jemiołowskiego 

245 240,00 Wykonanie na ulicy Sienkiewicza chodnika z kostki 

betonowej o średniej szerokości 2,5 m i długości 600 w 

kierunku Jeziora Jemiołowskiego, z dopuszczeniem 

ruchu rowerowego oraz montaż 8 latarń solarnych w celu 

poprawy komfortu spaceru nad Jezioro Jemiołowskie. 

Miejsce rekreacji 

osiedlowej przy ul. 

Akacjowa w Olsztynku 

225 050,00 Budowa miejsca rekreacji osiedlowej, w skład którego 

wchodzić będzie plac zabaw, boisko do piłki siatkowej 

plażowej wraz z elementami siłowni zewnętrznej, 

ławkami i koszami na śmieci i grzybkiem rekreacyjnym. 

Miejsce rekreacji osiedlowej zostanie ogrodzone siatką 

ogrodzeniową wraz z dwiema bramkami wejściowymi.   

Ogrodzenie dawnego 

nasypu kolejowego 

barierkami ochronnymi 

140 000,00 Montaż 700 barierek ochronnych wzdłuż korony nasypu 

kolejowego po obu stronach w celu zabezpieczenia przed 

przypadkowym spadnięciem. 

Flowpark – centrum sportu 

Parkour & Street Workout 

110 253,00 Celem projektu jest stworzenie Flowparku - centrum 

sportu Parkour & Street Workout. Będzie to pierwszy 

specjalistyczny w pełni wyposażony tego typu park w 

Olsztynku do ćwiczeń siłowych, w tym w szczególności 

parkour, streetworkout i podobnych. Na projekt składać 

się będzie: kółka gimnastyczne, lina do wspinaczki, 

drabinka pozioma, ławka do brzuszków z drabinką, 

drabinka pozioma, drabinka pionowa, poręcze ustawione 

równolegle, drążki do podciągania i przeskoków, drążki 

niskie do przeskoków, box wysoki, ścianka pionowa, 

ścianka skośna, niskie boxy podłużne.  

Odkrycie tajemnic 

pomnika Tannenbergu 

98 000,00 Celem zadania jest przeprowadzenie badań 

archeologicznych  ruin pomnika Tannenberg-Denkmal na 

powierzchni około trzech arów terenu należącego do 

Gminy Olsztynek oznaczonego w ewidencji gruntów 

jako działka 12/9, obręb 5 miasta Olsztynek. Fragment 

terenu objęty badaniami miałby obejmować dawną 

kryptę mauzoleum Hindenburgów - wieża 5 

(południowa)  i dwa boczne pomieszczenia sąsiadujące z 

kryptą.  Wykonanie odkrywki archeologicznej umożliwi 

zabezpieczenie ostatnich niezniszczonych elementów 

pomnika Tannenbergu oraz przeszukanie terenu pod 

kątem pozostałości po dawnym wyposażeniu wieży. 

Zgromadzona dokumentacja ma posłużyć do ubiegania 

się o dodatkowe środki unijne na rewitalizację terenów 

parkowych i zagospodarowanie terenów przyległych do 

dawnego pomnika. 

Plac zabaw przy ulicy 

Porannej 

88 850,00 W ramach zadania należy wykonać projekt, oświetlenie, 

wyrównanie nawierzchni, ułożenie nawierzchni 

syntetycznej, żwiru oraz ustawić: 2 ławeczki z oparciem, 

zestaw zabawowy mały, huśtawkę podwójną, huśtawkę 

ważkę, bujak sprężynowiec, panel edukacyjny, biegacz, 

wioślarz, twister, karuzele tarczową, tablicę 

regulaminową, kosz na śmieci. 



 
Wszyscy chętni na 

strzelnicę – nieodpłatne 

zajęcia ze strzelectwa dla 

mieszkańców 

55 000,00 W ramach projektu zaplanowano zajęcia ze strzelectwa 

dla mieszkańców Olsztynka. Projekt ten przewiduje pięć 

zorganizowanych wyjazdów mieszkańców na olsztyńskie 

strzelnice. Zajęcia poświęcone będą praktycznym 

ćwiczeniom strzeleckim, kwestiami bezpiecznego 

posługiwania się bronią palną, ponadto zakłada 

zorganizowanie szkolenie dla uczestników z zakresu 

strzelectwa z broni palnej. Szkolenia prowadzone byłyby 

przez wykwalifikowanych instruktorów z olsztyńskich 

strzelnic. W ramach kolejnych zajęć przewidujemy 

rozegranie gminnej amatorskiej ligi strzeleckiej, aby 

uatrakcyjnić jej formę poprzez wprowadzenie elementu 

rywalizacji sportowej. Szacowana liczba uczestników 

projektu to ok. 100 osób. 

Przedsięwzięcie ma na celu poszerzenie wiedzy z zakresu 

strzelectwa oraz obrony terytorialnej. 

Wykonanie zatok 

postojowych przy  

ul. Świerczewskiego  

w Olsztynku 

50 000,00 Zaprojektowanie i budowa dodatkowych miejsc 

postojowych wzdłuż ulicy Świerczewskiego. 

Remont boiska do 

koszykówki przy ulicy 

Daszyńskiego 

42 700,00 Celem projektu jest modernizacja boiska do koszykówki, 

które znajduje się przy ul. Daszyńskiego. W ramach 

projektu powstanie profesjonalne boisko do koszykówki 

o asfaltowej nawierzchni wraz z oświetleniem. 

Zmodernizowane zostaną kosze do gry. Wokół boiska 

ustawione zostaną ławki oraz kosze na śmieci. 

Organizacja parku 

sportowo-rekreacyjnego 

przy Szkole Podstawowej 

w Olsztynku 

40 000,00 Zamiast komórką - dzieci pobawią się pod chmurką! 

Celem projektu jest zagospodarowanie dziedzińca szkoły 

na cele rekreacyjne. W tym celu należy zakupić i 

zainstalować: dwa stoły do ping - ponga, dwa stoły do 

gry w szachy i chińczyka, pomost wiszący - 

równoważnia, cztery bujaki sprężynowe. 

Poprawa bezpieczeństwa 

poprzez rozbudowę 

oświetlenia oraz 

oznakowanie progu 

zwalniającego na osiedlu 

przy ulicy Jemiołowskiej 

39 500,00 Poprawa bezpieczeństwa osiedla przy ulicy 

Jemiołowskiej (ulice Jeziorna, Wędkarska i Żeglarska) 

poprzez zwiększenie gęstości oświetlenia  ulicznego w 

liczbie 5 latarni solarnych oraz montaż przy progu 

zwalniającym 2 słupków uniemożliwiających pojazdom 

wjazd na chodnik w celu jego ominięcia. 

Oświetlenie i oznakowanie 

ulic – osiedle przy ulicy 

Pionierów 

38 200,00 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedla przy ulicy 

Pionierów poprzez montaż oświetlenia drogowego w 

postaci 5 lamp solarnych na następujących ulicach: 

Perłowa – 2 szt.,  Srebrna – 2 szt., Złota – 1 szt. oraz 

wykonanie oznakowania pionowego nazw ulic – 7 szt. 

Budowa parkingu przy 

Warsztatach Terapii 

Zajęciowej (WTZ) w 

Olsztynku 

36 930,00 Budowa parkingu przy ulicy Ostródzkiej na wysokości 

budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej (Ostródzka 4c) 

na 10 stanowisk w tym 2 dla niepełnosprawnych w celu 

ułatwienia dowozu przez rodziny i opiekunów, 

podopiecznych WTZ na zajęcia. Obecnie dowożący 

współdzielą miejsca parkingowe z mieszkańcami 

wspólnot Ostródzka 4, 4a, 4b. 

Integracja na dziedzińcu, 

czas spędzony nie 

stracony, spędź do z nami 

nad szachami 

20 000,00 Celem proponowanego zadania jest zagospodarowanie 

dziedzińca Gimnazjum im. Noblistów Polskich w 

Olsztynku, aby służył do rodzinnej rekreacji, aktywnego 

wypoczynku i promowania zdrowego stylu życia. 

Planowane zagospodarowanie obszaru  w betonowe stoły 



 
do gry w ping pong, szachy oraz chińczyka. 

Rewitalizacja muru przy 

ulicy Mazurskiej muralami 

o treściach patriotycznych 

14 500,00 W ramach projektu zostanie wykonanych sześć murali 

patriotycznych na ulicy Mazurskiej. Pojawią się one 

obok już wykonanych prac będących efektem inicjatywy 

aktywistów z nieformalnej grupy „Patriotyczny 

Olsztynek”. Celem jest poprawa estetyki miasta.  

Poprawa bezpieczeństwa 

uczniów oczekujących na 

autobus szkolny przy 

Szkole Podstawowej w 

Olsztynku 

11 500,00 

 

Poprawa bezpieczeństwa uczniów Szkoły Podstawowej 

w Olsztynku oczekujących na przystanku autobusowym 

przed szkołą. Montaż 30 barierek o długości 1,50 m 

wzdłuż zatoki autobusowej z przerwami na wsiadanie i 

wysiadanie, zapobiegających przypadkowemu 

wtargnięciu uczniów na obszar zatoki lub jezdnię. 

Dodatkowo montaż 3 stojaków na rowery na placu przed 

szkołą w celu zapewnienia większej ilości uczniom 

możliwości dojazdu do szkoły rowerem. 

Akcja-Sterylizacja 2017 10 000,00 Dofinansowanie sterylizacji zwierząt będących 

własnością mieszkańców Olsztynka. Projekt ma na celu 

zwiększenie mieszkańcom Olsztynka dostępności do 

zabiegu sterylizacji zwierząt, co będzie skutkowało 

zmniejszeniem poziomu bezdomności wśród zwierząt. 

Likwidacja progu 

zwalniającego (ul. 

Sienkiewicza 4-5) 

200,00 Likwidacja jednego z dwóch progów zwalniających – z 

tworzywa sztucznego, zlokalizowanego na ulicy 

Sienkiewicza na wysokości domów 4 i 5 oraz 

towarzyszącego mu oznakowania pionowego, w celu 

zwiększenia przestrzeni do parkowania oraz zmniejszenia 

poziomu hałasu powodowanego przez auta  

przejeżdżające przez próg. 

 

Projekty odrzucone bez możliwości odwołania 

Plac zabaw i boisko do 

piłki plażowej przy ulicy 

22 Lipca 

131 750,00 Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie 

Podjazd dla wózków 

inwalidzkich, dziecięcych i 

rowerowych przy Starej 

Księgarni 

2 000,00 Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie 

 


