Lista złożonych wniosków do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok
Lp.
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Nazwa projektu

Skrócony opis projektu

Kwota

Czas na plażę miejską

Plaża miejska w Olsztynku to jedno z najbardziej zaniedbanych miejsc w naszym mieście. Mimo tego od
wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Czas najwyższy przywrócić jej dawną
świetność!
W związku z tym, że gmina stara się pozyskać środki na budowę nowych pomostów w ramach projektu
OBO zaplanowano wykonanie plaży piaszczystej i trawiastej z przebieralniami, drewnianymi leżakami 150 000,00
miejskimi i ławkami z koszami na śmieci. Ponadto zaplanowano zakup latarni solarnych, które będę
oświetlać plażę. Dzięki temu powstanie ogólnodostępne miejsce dla mieszkańców i turystów do
plażowanie w sezonie letnim. Planowane działania będą dobrym startem do podejmowania w przyszłości
kolejnych.

Street Workout Park

Celem projektu jest stworzenie Parku do uprawiania Street workoutu, czyli aktywności fizycznej
polegającej na wykorzystywaniu masy własnego ciała przy pomocy dedykowanych urządzeń. Będzie to
pierwszy specjalistyczny i w pełni wyposażony tego typu park w Olsztynku do ćwiczeń siłowych. Park 150 000,00
będzie zlokalizowany na przyzamczu i będzie ogólnodostępny. Każdy będzie mógł trenować swoje ciało
i umysł, rozwijać pasję oraz spędzać czas wolny.

Prostujemy chodnik wzdłuż
ul. Leśnej

Ulica Leśna jest jednym z ulubionych traktów spacerowych mieszkańców Olsztynka i nie tylko. Cieszy
fakt, że coraz więcej osób korzysta z różnych form ruchu w celu dbania o własne zdrowie. Chodnik,
który znajduje się przy ul. Leśnej czasy świetności ma już dawno za sobą. Korzenie drzew rosnących
w skraju drogi wypiętrzyły w wielu miejscach kostkę brukową. Niejednokrotnie osoby korzystające
z chodnika potykają się lub upadają. Bezpieczniej jest iść ulicą, po której jeżdżą samochody, niż 150 000,00
korzystać z wyboistego traktu dla pieszych. Dodatkowym utrudnieniem, wymagającym szybkiej
przeróbki jest przejście dla pieszych, usytuowane przy wjeździe do firmy „Agaplast”. Znajduje się ono
prawie na zakręcie i przy cały czas wzrastającym ruchu samochodów korzystających z ul. Leśnej,
stanowi duże niebezpieczeństwo dla wszystkich osób z niego korzystających. Czas to zmienić!
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Miejskie punkty zbiórki
drobnych elektroodpadów

Projekt przewiduje ustawienie 3 miejskich punktów zbiorki drobnych elektroodpadów na terenie miasta.
Można będzie do nich wyrzucać zużyte baterie, żarówki energooszczędne i zwykłe, nieużywane, stare
telefony komórkowe, drobne odpady elektryczne i elektroniczne, np. kalkulatory, piloty do sprzętów
domowych itp., płyty CD, zużyte tonery i kartridże.
Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców i wpłynie
pozytywnie na większą dbałość o lokalne środowisko.

79 500,00

Remont widowni w Kinie
Grunwald w Olsztynku – II
etap

Cyfryzacja, nagłośnienie, renowacja foteli, remont dachu i holu mamy już za sobą. Do pełni szczęścia w
Kinie Grunwald w Olsztynku brakuje już tylko widowni z prawdziwego zdarzenia! Projekt obejmuje
naprawę podłogi, remont sufitu i ścian, instalacji elektrycznej oraz systemu wentylacji i ogrzewania.
Realizacja projektu poprawi komfort kinomanów podczas seansów filmowych, w szczególności w
okresie jesienno-zimowym.

150 000,00

6.

„Między nami kierowcami” –
czyli remont odcinka ulicy
Warszawskiej”

7.

Budowa szlaku pieszo –
rowerowego w Parku
Miejskim w Olsztynku

Projekt przewiduje remont ulicy Warszawskiej na odcinku około 80 metrów, od skrzyżowania z ulicą
Beringa (tj.: od punktu, w którym kończy się asfaltowa nawierzchnia) w kierunku skrzyżowania z ulicą
Krzywą.
Remont ulicy przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej w rejonie centrum
miasta, poprawi estetykę przestrzeni publicznej i zwiększy bezpieczeństwo ruchu pieszych, kierowców i
rowerzystów.
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 814 m na nasypie zbudowanym w latach 20tych XX wieku, byłby I etapem zagospodarowania Parku Miejskiego w Olsztynku.

Razem:

150 000,00

150 000,00

979 500,00

