
 

Lista złożonych wniosków do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok 
 

Lp. Nazwa projektu  Skrócony opis projektu Kwota 

1. 
Plac zabaw i wypoczynku przy ulicy 

Lipowej i Akacjowej w Olsztynku 

Zagospodarowanie terenu przy ul. Lipowej i Akacjowej – doposażenie istniejącego placu zabaw i 

boiska do piłki nożnej.  Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców osiedla poprzez 

stworzone atrakcyjnego i bezpiecznego miejsca wypoczynku dla rodziców z dziećmi oraz dla 

młodzieży, zachęcającego do ruchu na świeżym powietrzu i społecznej integracji. Plac zabaw zostanie 

doposażony w nowe urządzenia z atestami (huśtawki, zjeżdżalnia, zestaw zabawowy, piramida linowa, 

ścianka wspinaczkowa,). Do bramek na boisku zostaną zamontowane siatki, za bramkami powstaną  

piłkochwyty o wymiarach 4*15 m. Ogrodzenie wzdłuż ulicy Akacjowej zostanie wymienione i 

podwyższone. Na placu zabaw zostaną usytuowane 3 ławki oraz drewniany grzybek o wymiarach 4*4 

m. Realizacja tego projektu oprócz stworzenia warunków do ciekawego spędzania wolnego czasu, 

przyczyni się także do uatrakcyjnienia samego osiedla, gdzie obecnie prawie pusty plac stanie się 

wesołym centrum rodzinnych spotkań, pełnym nowoczesnych, kolorowych i bezpiecznych urządzeń.   

150 000,00 zł 

2. 
Scena letnia na plaży miejskiej w 

Olsztynku 

Projekt dotyczy budowy SCENY LETNIEJ NA PLAŻY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU.  

W Olsztynku wciąż brakuje miejsc z infrastrukturą przystosowaną do organizacji  wydarzeń 

artystycznych. Realizacja tego projektu z pewnością poprawi tę sytuację i będzie służyć wszystkim 

mieszkańcom. Miasto Olsztynek jest jednym z niewielu miasteczek, które ma swoje jezioro i  plażę 

miejską. Plaża miejska w Olsztynku, dzięki poprzedniej edycji OBO została wyremontowana, 

oświetlona i wyposażona w skrzynkę elektryczną. Dodatkowo została wybudowana wiata i miejsce 

pod ognisko oraz stojaki na rowery. To sprawiło, że  w tym sezonie przeżywa swój renesans. Jest to 

miejsce spacerowe  i doskonała przestrzeń do organizacji wydarzeń artystycznych przez cały rok. 

Olsztynek pozyska pięknie położone miejsce rekreacyjno-rozrywkowe,  zapewni komfort 

wypoczynku mieszkańców nie tylko  w okresie letnim. Zyska również nowe miejsce, atrakcyjne 

turystycznie. Chcemy wrócić do dawnej tradycji (amfiteatr w  latach 70-80) organizacji imprez 

miejskich (koncertów, potańcówek,  konkursów)  w tym pięknym miejscu.   

150 000,00 zł 

3. 

„BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA 

RATUNEK„ - 125 lat Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Olsztynku. 

Stworzenie mobilnego punktu edukacyjno-ratunkowego oraz stworzenie grupy historyczno- 

rekonstrukcyjnej przy OSP Olsztynek. 

Projekt przewiduje zakup przyczepki samochodowej i stworzenia mobilnego centrum edukacji 

przeciwpożarowej, alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach na rzecz szkolenia i rozwoju 

bezpieczeństwa wśród różnych grup wiekowych na terenie Miasta Olsztynek. Utworzenie grupy 

historyczno-rekonstrukcyjnej przedstawiającej historię pożarnictwa. 

150 000,00 zł 



 

4. 
Budowa szlaku pieszo – rowerowego 

w Parku Miejskim w Olsztynku – etap II 

Przywrócenie funkcjonalności przyjaznego dla mieszkańców i turystów Parku Miejskiego 

w Olsztynku. Odbudowa szlaków pieszo – rowerowych. Skomunikowanie miasta z Zajazdem 

Mazurskim, DPS-em i miejscowością Sudwa. Szlak pieszo – rowerowej długości 342 mb na poboczu 

wzdłuż ul. Gdańskiej, jako przedłużenie szlaku zbudowanego na nasypie po zdemontowanej 

przedwojennej linii kolejowej do ul. Parkowej, byłby II etapem zagospodarowania Parku Miejskiego 

w Olsztynku. 

150 000,00 zł 

5. Nowy plac zabaw przy ulicy Akacjowej 

Projekt zakłada stworzenie profesjonalnego placu zabaw na terenie miasta Olsztynek wyposażonego 

w urządzenia, plansze i gry edukacyjne dla młodszych i starszych dzieci. 

Projekt zakłada wyposażenie placu zabaw w następujące akcesoria dla dzieci i młodzieży: sześciokąt 

wielofunkcyjny z wieloma elementami do ćwiczeń, piaskownica, huśtawka wieloosobowa, karuzela 

twister, trzy kiwaki, panele edukacyjne oraz dwadzieścia plansz. W planie jest również montaż 

czterech ławek, koszy na śmieci, tablicy z regulaminem, ogrodzenia wraz z bramką wejściową oraz 

postawienie altanki chroniącej przed słońcem. 

150 000,00 zł 

Razem: 750 000,00 zł 

 


