
Osiedlowe

Tytuł zadania opis zadania

10 Brzeziny 110000

165 Brzeziny 110000

5 Doposażenie placu zabaw ul. Kąkolowa 63796

6 98000

Nr 
projektu

lokalizacja 
(osiedle)

Szacunkowe 
koszty 

zadania

Realizacja projektów budowy przejść 
między ulicami

Realizacja projektów budowy przejść między następującymi ulicami: 1. ul. 
Dubiskiego i ul. Wawrzyczka, 2. ul. Martyniaka i ul. Karnickiej, 3. ul. Wawrzyczka i ul. 
Wadowskiego, 4. ul. Młynka i ul. Dubiskiego.

Oświetlenie traktu spacerowo – 
rowerowego od ul. Wadowskiego do 
Auchan

Między ul. Wadowskiego a kompleksem handlowym Auchan przebiega leśna ścieżka 
rowerowo – piesza, z której korzystają mieszkańcy Brzezin, którzy chcą skorzystać z 
CH Auchan, Galerii Warmińskiej. Scieżką tą poruszają się również dzieci i młodzież 
uczęszczająca do ZSO-3 lub osoby korzystające z tramwaju przy Auchan lub Galerii 
Warmińskiej. Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z tej ścieżki 
koniecznym jest jej oświetlenie.

Dajtki

Ułożenie chodnika 80 m przy placu zabaw łączącego ul. Kąkolową z ulicą Bławatną. 
Zainstalowanie lamp oświetleniowych na placu zabaw. Uzupełnienie placu zabaw w 
huśtawki dla dzieci. Zakup linarium.

Park wypoczynkowo – rekreacyjny Dajtki

Obszar znajdujący się pomiędzy ul. Zbożową a ul. Siewną (za kościołem). Teren z 
imponującym drzewostanem nadający się do utworzenia lokalnego parku służącego 
zarówno do odpoczynku jak i do ćwiczeń na wolnym powietrzu, z miejscem do 
zabaw dla dzieci. Zadanie wieloetapowe. Wpierwszym etapie ułożenie chodnika 160 
mb., łączącego ul. Zbożową z ul. Siewną oraz zainstalowanie lamp oświetleniowych 
jak i ustawienie ławek. Dalsze zadania na następne lata to ustawienie przyrządów do 
ćwiczeń, oraz dla dzieci ustawienie huśtawek itp sprzętu. Dla osób ceniących 
rozgrywki umysłowe-stoliki do gry w warcaby, karty. Teren monitorowany.
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39 Festiwal Rockowy Kierunek Olsztyn 109263

67 100000

Dajtki

Festiwal Rockowy – Kierunek Olsztyn to kontynuacja spotkań miłośników muzyki 
rockowej, które wcześniej już odbywały się – z sukcesem- w Olsztynie  pod tym 
samym tytułem. Festiwal w zamierzeniu będzie przeprowadzany w dwudniowej 
formule. Reaktywacja festiwalu Kierunek Olsztyn może stanowić jedną z 
najważniejszych i najciekawszych  pozycji plenerowych w pejzażu olsztyńskiego życia 
kulturalnego, na stale wpisującą się w muzyczna świadomość mieszkańców Olsztyna 
i regionu. Najważniejszy dla przedsięwzięcia jest konkurs przebiegający w dwóch 
etapach – kwalifikacje oraz koncerty konkursowe. Do uczestnictwa w konkursie 
dopuszczane są młode zespoły z całej Polski, jednak nie wykluczamy dopuszczenia w 
kwalifikacjach zespołów spoza granic Polski. Przed występami konkursowymi 
zakwalifikowane zespoły maja możliwość uczestnictwa w warsztatach 
prowadzonych przez uznanych specjalistów z dziedziny muzyki rockowej. Warto 
zaznaczyć, że w roli gospodarza festiwalu wystąpi zespół o rodowodzie olsztyńskim. 
Festiwal mógłby się odbyć w Amfiteatrze miejskim im. Czesława Niemena lub na 
plaży miejskiej aby uczestnikom festiwalu zapewnić jak największą ilość miejsc i tym 
samym zgromadzić dużo publiczności. Każdorazowo na końcu każdego dnia 
festiwalowego wystąpi zespół o uznanej i popularnej marce.

Rolna 109 – budowa chodnika i wyłożenie 
kostką betonową nawierzchni drogi Dajtki

Budowa chodnika i wyłożenie jednego pasa ulicy kostką betonową. Inwestycja na 
wysokości budynków 109 i 109 A. Od skrzyżowania ul. Rolnej z ul. Żniwną w 
kierunku zachodnim do granicy działki Rolna 109 B (sklep). Długość planowanej 
inwestycji ok 85 m, szerokość 4,5 m. Powierzchnia  robót ok 440 m2.
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69 110000

134 109470

33 Generałów 110000

Przebudowa parkingu przed Miejskim 
Przedszkolem Nr 14 i Gimnazjum Nr 14 przy 
ul. Kłosowej Dajtki

W ramach przebudowy parkingu przed Miejskim Przedszkolem Nr 14 i Gimnazjum 
im. M. J. Piłsudskiego  przy ul. Kłosowej – przewiduje się wymianę nawierzchni 
parkingu i terenu od granicy z zadaniem Nr III (BO-2016) do płotu przy Gimnazjum i 
Sz.P. wraz ze schodami. Przewiduje się modernizację obecnych miejsc parkingowych 
i budowę nowych (9-10). Proponuje się poszerzenie wjazdu na parking i przesunięciu 
śmietnika bliżej ogrodzenia. Montaż stojaków rowerowych przewidziano za 
wejściem do Przedszkola. Proponuje się  likwidację skarpy od strony Gimnazjum i 
wybudowanie w tym miejscu miejsc postojowych dla pracowników Gimnazjum. 
Nasadzenia proponuje się przenieść bliżej granicy z boiskiem. Proponuje się 
likwidację zadaszenia, a także remont doświetlenia.

„Bezpieczna droga do lasu” - budowa 
chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ulicy 
Żniwnej Dajtki

Projekt zadania zakłada wybudowanie po jednej stronie ulicy Żniwnej, w jej 
końcowym odcinku w stronę wsi Gronity, chodnika dla pieszych, a po drugiej stronie 
ścieżki rowerowej, z jednoczesnym ponownym wytyczeniem i zniwelowaniem ulicy. 
Przebudowa objęłaby odcinek ok. 220 metrów od istniejącej  nawierzchni z kostki 
brukowej do przepustu rzeczki Kortówki. Sama  ulica z uwagi na koszty przebudowy 
pozostałaby w standardzie utwardzonej drogi gruntowej. W przypadku korzystnych 
rozstrzygnięć przetargowych byłoby poprowadzenie ulicy dalej, w stronę wiaduktu 
kolejowego. Projekt przebiegu ulicy jest przygotowany przez Zarząd Dróg, Zieleni i 
Transportu w Olsztynie w ramach środków własnych Zarządu.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego z 
siłownią pod chmurką u zbiegu ulic 
Bukowskiego i Pimpickiego

Celem projektu jest rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej oraz poprawa 
jakości życia lokalnej społeczności poprzez budowę ciągu pieszo- rowerowego  do 
węzła komunikacyjnego (przystanek tramwajowy Płoskiego 1,2 oraz przystanek 
autobusowy 121) z inwestycji Wichrowe Wzgórze i Zielony Zakątek wraz z 
wykonaniem nasadzeń ozdobnych  i budową siłowni po chmurką. Przedmiotowa 
operacja obejmuje przygotowanie terenu, ułożenie traktu pieszo-rowerowego, 
dostawę  oraz montaż urzadzeń do ćwiczeń i wypoczynku.
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48 Generałów 109991,93

60 Generałów 110000

3 Grunwaldzkie 110000

59 Grunwaldzkie 110000

65 Grunwaldzkie 42400

Dwie siłownie terenowe( tereny 
rekreacyjne Generałó, Park Zacisze) plac 
zabaw, boiska do piłki na Zaciszu

Zestaw urządzeń fitness – tj. siłowni pod chmurką w dwóch lokalizacjach (dokładne 
dane w tabeli z punktu 5 wniosku). Pierwszy zestaw zlokalizowany na obszarze 
zwanym Tereny Rekreacyjno- Sportowo- Edukacyjne Osiedla Generałów znajdujące 
się pomiędzy ul. Sosnkowskiego i Andersa dz.ew. 114-256/63. Drugie zlokalizowane 
na terenie Parku zacisze – obszar pomiędzy ulicami Bukowskiego – Antonowicze i 
Friszke (oznaczone w MPZP jko 6ZP) dz. ew: 160-2/245. Co do rozstawiea urządzeń 
do cwiczeń – sugerowane lokalizacje podane na grafice.

Remont chodników – wykonanie nowej 
nawierzchni z kostki betonowej przy ul. 
Berlinga 4,6,8,10; Kleeberga 2,4,6; 
Kleeberga 1,3,5,11,13

Wymiana zniszczonej nawierzchni chodników z płyt betonowych o rozmiarze 50x0x5 
na nawierzchnie z kostki betonowej typu polbruk. Zakres obejmuje chodniki wzdłuż 
budynków przy ul. Berlinga 4,6,8,10 oraz Kleeberga 2,4,6, i Kleeberga 1,3,5,11,13

Rewitalizacja rozpadającego sie ogrodzenia 
wokół budynku przy ul. Kromera 1 – 
sąsiadującego z parkiem Podzamcze 
(własność UM w Olsztynie)

Zadanie będzie polegało na zaprojektowaniu, uzgodnieniu projektu z WKZ w 
Olsztynie, dokonaniu rozbiórek i odtworzeniu ogrodzenia. Lokalizacja: Olsztyn 
Kromera 1 wokół budynku przylegającego do parku Podzamcze – własność UM w 
Olsztynie

Dokończenie projektu osiedlowego z 
budżetu obywatelskiego z 2015r. Remont 
ulicy Zyndrama z Maszkowic

Przełożenie bruku, naprawa chodników przylegających do budynków przy ul. 
Zyndrama z Maszkowic. Zgodnie z projektem ZDZiT.

Remont nawierzchni chodnika (wymiana) 
ul. Smętka 28 i 28A

Rozbiórka zniszczonych nawierzchni chodnika wraz z demontażem uszkodzonych 
krawężników. Ustawienie nowych krawężników – na przejściach dla pieszych 
ustawić krawężniki wtopione. Ustawić nowe obrzeża trawnikowe. Ułożyć nową 
nawierzchnię chodnika z kostki polbrukowej gr. 6 cm na podsypce cem. piaskowej z 
uzupełnieniem uprzednio ewentualnych ubytków w istniejącej podbudowie. 
Dokładne uformowanie nawierzchni przy urządzeniach uzbrojenia (zabudowa 
skrzynek ulicznych, zasuw, wpustów ulicznych itp.) Odwiezienie zużytych elementów 
nawierzchni (płyt chodnikowych krawężników) do utylizacji.
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84 Grunwaldzkie 90500

103 Grunwaldzkie 6000

Rozbudowa toru rowerowego – Pumptrack 
Grunwaldzkie

Celem zadania jest rozbudowa toru rowerowego Pumptrack Grunwaldzkie 
znajdującego się obok Targowiska Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej. Warto, aby 
podczas rozbudowy dobudowano kolejną nitkę toru co pozwoli na jeszcze lepsze 
wykorzystanie obiektu oraz postawienie latarni. Jeżeli pozwolą na to warunki 
techniczne, wskazane jest zamontowanie kamer monitoringu.

Naprawa drogi dojazdowej do budynku 
zabytkowego i garaży przy ul. 
Jagiellończyka 8c z drogi ul. Warszawska 
Stara

Naprawa drogi dojazdowej do budynku zabytkowego przy ul. Warszawskiej między 
budynkiem w którym jest sklep spożywczy i sklep z drzwiami i oknami. Naprawa 
drogi polega na zlikwidowaniu nierówności i dołów utrudniających dojazd 
samochodem i przejście osobom pieszo szczególnie po deszczu.
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151 Grunwaldzkie 9700
Organizacja zajęć szachowych dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych

Od kilkunastu już lat na osiedlu funkcjonuje Kółko szachowe, założone i wspierane 
przez Radę Osiedla Grunwaldzkiego. Spotkania odbywają się w siedzibie Rady 
Osiedla przy ul. Grunwaldzkiej 7A. Realizacja zgłoszonego zadania zakłada 
kontynuację oraz rozwinięcie tego projektu. Zakładamy, że w  zajęciach poza dziećmi 
i młodzieżą będą brały także osoby dorosłe. Coraz częściej są organizowane turnieje 
rodzinne, które cieszą się ogromną popularnością. W spotkaniach uczestniczą 
szachiści z wieloletnim doświadczeniem i ogromnymi sukcesami sportowymi, dzięki 
czemu dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach robią błyskawiczne postępy w tej 
dyscyplinie sportu. Do tej pory dzieci mieszkające na naszym osiedlu zdobyły ponad 
50 medali na indywidualnych mistrzostwach juniorów, reprezentowały nasze 
województwo w Mistrzostwach Polski, na których zajęli 9 miejsce, Gimnazjum nr 5 
zdobyło mistrzostwo szkół gimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014. Dzieci z 
naszego osiedla, coraz częściej zaliczane są do czołówki wojewódzkiej i krajowej. 
Dziewczynka z naszego osiedla zdobyła medal na Indywidualnych Mistrzostwach 
Polski oraz reprezentowała nasz kraj na Mistrzostwach Europy i Swiata. Do dalszego 
funkcjonowania brakuje nam obecnie sprzętu szachowego. Ten, który mamy w 
naszej dyspozycji został przed laty ufundowany ze środków własnych mieszkańców, 
obecnie po kilkunastu latach jest już mocno zużyty i niekompletny. Wnioskujemy 
przede wszystkim o jego uzupełnienie, z pozostałymi kwestiami organizacyjnymi, tak 
jak do tej pory radziliśmy sobie samodzielnie, dzięki ogromnemu wsparciu Rady 
Osiedla i naszych mieszkańców.
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168 Grunwaldzkie 9800

169 Grunwaldzkie 110000

Ławki – patroni naszych ulic os. 
Grunwaldzkie

Na terenie os. Grunwaldzkiego znajduje się 13 ulic, które noszą imiona ważnych dla 
historii Polski królów, działaczy, duchownych, pisarzy, postaci historycznych. Warto 
przypominać olsztynianom oraz turystom, kim są osoby, których imiona dumnie 
noszą ulice. Jest to kontynuacja projektu pilotażowego z lat ubiegłych składanego w 
ramach OBO. Pomysł polega na przybliżeniu patronów osiedlowych ulic przy 
wykorzystaniu przystępnego nośnika informacji. Aby być w zgodzie z olsztyńskich 
Systemem Informacji Miejskiej początkowo staraliśmy się o tablice umieszczone w 
kluczowych miejscach osiedla. W toku ustaleń z Urzędem Miasta przyjęliśmy, że 
nośnik powinien mieć formę bardziej użyteczną. Wybór padł na ławki, których 
integralnym elementem będzie tabliczka informacyjna. Za merytoryczną stronę 
stworzonych biogramów (w wersji na tabliczce i rozszerzonej w internecie) 
odpowiada Warmińsko – Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie. Każda 
tabliczka zawiera zwięzły biogram patrona oraz kod QR kierujący na stronę: 
www.grunwaldzkie.olsztyn.pl gdzie znajduje się rozbudowana informacja na temat 
każdej postaci. Wykaz proponowanych ulic: Jana Bażyńskiego, Królowej Jadwigi, 
Kazimierza Jagiellończyka, Władysława Jagiełły, Juranda ze Spychowa, Marii 
Konopnickiej, Marcina Kromera, Mikołaja Trąby, Księcia Witolda, Zawiszy Czarnego, 
Zyndrama z Maszkowic, Natalii Żarskiej, Jana Żiżki.

Naprawa chodników ul. Kromera, długość 
280 m

Naprawa chodników ul. Kromera od ul. Grunwaldzkiej do kościoła „Garnizonowego” 
z uzupełnieniem połamanych płytek.
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7 Gutkowo 50000

34 Gutkowo 110000

Siłownia pod chmurką dla małych i dużych 
– małe centrum rekreacji

W ramach projektu zakładane jest utworzenie małej osiedlowej siłowni pod 
chmurką. Planowane jest postawienie co najmniej czterech urządzeń do ćwiczeń dla 
dorosłych (do wymachu nogami, do rozluźniania mięśni całego ciała, np. Biegacz, 
odbitek, twister, wioślarz) oraz co najmniej trzech elementów dla dzieci (np. 
Drabinki do wspinania, podciągania się, zjeżdżalnia, huśtawka). Ponadto należałoby 
uporządkować i przygotować teren do wypoczynku rodzinnego. Konieczne jest 
postawienie co najmniej trzech ławek w różnych miejscach oraz całościowe 
zagospodarowanie terenu a w tym: wyrównanie go, wykonanie wejścia na siłownię 
od strony ulicy Czarnieckiego z małymi schodkami i ze zjazdem dla rowerów lub 
wózków dziecięcych, wykonanie ścieżki terenowej łączącej ul. Żurawią i ul. Rocha z 
ul. Czarnieckiego (w miejscu dzikiej ścieżki wydeptanej przez mieszkańców osiedla). 
Siłownia pod chmurką, w okolicy chodnika i drogi rowerowej oraz w otoczeniu 
drzew daje możliwość ćwiczenia o każdej porze dnia. Nawet w upalne dni, każdy 
spacerowicz mógłby się tam zatrzymać i wypocząć (na osiedlu nie ma ani jednej 
ławkiw ciągach komunikacyjnych). Zadanie ma być zrealizowane przy ul. 
Czarnieckiego (między ul. Czarnieckiego, Rocha i Żurawią) na działce nr 53/71 w 
obrębie 141, na której obecnie znajduje się teren zielony. Siłownia miałaby być 
wkomponowana w istniejącą zieleń, między drzewami, co oznaczałoby małą 
ingerencję w teren.

Remont placu apelowego wraz z 
podjazdem dla osób niepełnosprawnych i 
150 miejscami parkingowymi dla rowerów 
przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 
w Olsztynie

Plac apelowy usytuowany przy Szkole Podstawowej nr 19, Gimnazjum nr 15 i 
Przedszkolu Miejskim nr 21 w Olsztynie w obrębie działki nr 153 zgodnie z 
załącznikiem nr 1. Zakres prac:prace przygotowawcze, wykonanie podbudowy z 
pospółki stabilizowanej cementem, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na 
podsypce z piasku płukanego stabilizowanego cementem o grubości 5 cm., 
wykonanie schodów terenowych z kostki betonowej na podsypce z piasku 
płukanego stabilizowanego cementem o grubosci 5 cm. Z wykonaniem pełnego 
montażu balustrad z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, ułożenie obrzeży, 
zamontowanie stojakó dla parkowania rowerów (150 szt. ) i ławek.
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50 Gutkowo 8600

143 Gutkowo 110000

79 Jaroty 30000

80 Jaroty 50000

81 Jaroty 100000

107 Jaroty 110000

148 Jaroty 72100

Doposażenie i uatrakcyjnienie oferty 
Biblioteki Publicznej Filia Nr 16 ul. Bałtycka 
145 w Olsztynie-Gutkowie

Propozycja zakupu do biblioteki  nowych książek dla dzieci i dorosłych, teatru 
papierowego Kamishibai wraz z planszami-bajkami-opowieściami, zabawki 
edukacyjne, gry zabaw, materiały plastyczne i artystyczne dla dzieci oraz pufy.

Utwardzenie i poszerzenie ulicy Czapli w 
Olsztynie

Wyrównanie, poszerzenie, odwodnienie nawierzchni i położenie nawierzchni 
asfaltowej lub z kostki brukowej. Ulica Czapli ma około 300 metrów długości.

Monitoring oczka wodnego przy ulicy 
wilczyńskiego

Po wykonaniu modernizacji oczka wodnego i poniesieniu nakładów należy wykonać 
monitoring obszaru celem zwiększenia dozoru nad jego stanem. Propozycja 
wykonania montażu 3 kamer, włączenia do systemu monitoringu miejskiego 
zlokalizowanego na skrzyzowaniu ulic Wilczyńskiego i Krasickiego. Modernizacja 
oprogramowania systemu monitoringu miejskiego

Wykonanie zespołu urządzeń siłowni 
zewnętrznej przy ul. Kanta 42-54

Wykonanie siłowni zewnętrznej z 3-5 urządzeń dla wykorzystania rekreacji siłowej 
dla osób dorosłych i dzieci w otoczeniu rekreacyjnym na podwórku pomiędzy 
blokiem przy ul. Kanta nr 42 do 54

Połączenie jezdni ul. Bajkowej z 
wykonaniem parkingów

Położenie nawierzchni z polbruku na istniejącym podłożu jako połączenie jezdni ulicy 
Bajkowej w okolicy Kościoła Matki Boskiej Fatimskiej na odcinku 80 mb.

Przebudowa ulic Leyka i Hanowskiego wraz 
z wykonaniem zatok postojowych i 
przełożeniem chodników

Przebudowa ulic Leyka i Hanowskiego wraz z wykonaniem zatok postojowych i 
przełożeniem chodników

Poprawa bezpieczeństwa dzieci- budowa i 
remont chodnika przy Przedszkolu 
Miejskim nr 15

Budowa 54 m chodnika (o pow. ok. 81 m2), remont istniejącego chodnika o długości 
30 m (o pow. ok. 75 m2), wzdłuż obiektu Miejskiego Przedszkola nr 15 przy ul. 
Boenigka 5 na działce nr 312/13, szczegółowa lokalizacja w załączniku do wniosku
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62 Kętrzyńskiego 37200

73 Kętrzyńskiego 110000

86 Kętrzyńskiego 110000

154 Kętrzyńskiego 110000

Wykonanie nowego chodnika łączącego 
posesję budynków przy ul. kopernika 35A i 
35B z ul. Kopernika

Wykonanie robót ziemnych z podbudową pod nawierzchnię chodnika wg koncepcji 
zaznaczonej na mapce poglądowej. Ustawienie nowych krawężników na przejściach 
dla pieszych ustawić krawężniki wtopione. Ustawić nowe obrzeża trawnikowe. 
Ułożyć nową nawierzchnię chodnika z kostki polbrukowej gr. 6 cm na podsypce 
cem.- piaskowej z uzupełnieniem uprzednio ewentualnych ubytków w istniejącej 
podbudowie. Dokładne uformowanie nawierzchni przy urządzeniach 
uzbrojenia(zabudowa skrzynek ulicznych, zasuw, wpustów ulicznych itp..). 
Odwiezienie zużytych elementów nawierzchni (płyt chodnikowych krawężników) do 
utylizacji

zagospodarowanie podwórka – III etap, 
między ulicami Kościuszki, Kętrzyńskiego, 
Kopernika, Pułaskiego

Utwardzenie placu wielofunkcyjnego, w części nieukończonej w II etapie- dz. nr 
12,13/6. Rewitalizacja boiska do koszykówki(wg. Koncepcji z II etapu)ntj. Jeden kosz i 
utwardzenie połowy boiska. Ustawienie za pozostałe środki maszyn siłowni pod 
chmurką.

Utwardzenie drogi dojazdowej podwórka 
kostką brukową oraz doprowadzenie wody 
z terenu między blokami 25, 27, 29, 25A, 
29B od strony podwórka

Teren między blokami przy ul. Kościuszki 25 I klatka 25 II klatka, 27, 29, 29A, 29b. 
Obecny teren podwórka jest z dołami w których tworzą się po deszczu kałuże wody, 
ponieważ nie ma odpływu. Dlatego mieszkańcy nie mogą swobodnie poruszać się po 
nim, nawet są trudności z dostaniem się do śmietnika po deszczu, są trudności 
przedostania się z wózkami z dziećmi, problemy z przejazdem karetek pogotowia. 
Mieszkańcy zasypują doły we własnym zakresie gruzem i innymi odpadami, które nie 
dają rezultatu bez obuwia gumowego trudno się poruszać lokatorom obejścia w/w 
bloków.

Remont podwórka przy ul. 
Kętrzyńskiego/Kościuszki polegający na 
budowie miejsc parkingowych mini boiska, 
remontu placu zabaw

Wnioskujemy o remont naszego podwórka celem wygospodarowania miejsc 
parkingowych. Obecnie większość aut parkujemy po prostu na ziemi gdzie są kałuże i 
dziury. Nasze dzieci bawią się na starych i mało bezpiecznych huśtawkach gdzie 
równie często pije piwo lokalna młodzież. Chcemy to zmienić wyremontować plac 
zabaw. Wybudować dla młodzieży mini-boisko do koszykówki oraz piłki nożnej. 
Remont ten nie naruszy tu istniejących drzew ani ich korzeni. Proponujemy także 
nowe nasadzenia. Drzew i krzewów, by nasze otoczenie nabrało porządku i 
schludności.



Osiedlowe

157 Kętrzyńskiego 110000

4 Kormoran 62000

42 Kormoran 45000

43 Kormoran 45000

44 Kormoran 17000

45 Kormoran 110000

Utwardzenie podłoża i położenie kostki 
brukowej wraz z odwodnieniem i 
nasadzeniami zieleni

W ramach zadania zostałyby wykonane następujące prace: wyrównanie i 
utwardzanie nawierzchni, odwadnianie (drenaż) i położenie kostki brukowej oraz 
zaprojektowanie i wykonanie nasadzeń zieleni na podwórzu przy ul. Mazurskiej 13, 
13 A, 13 B, 11 i 11 A (jest to jedno podwórko o łącznej powierzchni ok. 650 m2)

Boiska do gry w siatkówkę plażową/ 
badmintona/ boule

Celem projektu jest stworzenie bazy sportowej dla rekreacyjnego uprawiania 
plażowej piłki siatkowej, badmintona, czy boule w okresie wiosenno – letnim oraz 
zapewnienie aletrnatywnych form spędzania wolnego czasu dla mieszkańców 
Olsztyna, w tym w szczególności dla mieszkańców dzielnicy Kormoran.Lokalizacja 
teren ZSO nr 2 w Olsztynie.

Wymiana nawierzchni chodnika z płytek 
chodnikowych na chodnik z kostki 
brukowej, między budynkami przy ul. 
Wyszyńskiego 10, a budynkiem przy ul. 
Wyszyńskiego 12.

Wymiana nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych na chodnik z kostki 
brukowej, między budynkami przy ul. Wyszyńskiego 10, a budynkiem przy ul. 
Wyszyńskiego 12. Chodnik znajduje się na ul. Parkingowej, był kilkakrotnie 
poprawiany i częściowo wymieniane były płytki chodnikowe z odzysku. Jednak nie 
był naprawiony kompleksowo. Proszę o zostawienie zaniżenia krawężników, aby 
bocznie mogły być samochody dwoma kołami, co nie utrudni przejścia dla pieszych.

Remont schodów terenowych przed 
budynkiem Żołnierska 47

Remont i naprawa schodów terenowych na istniejącej skarpie. Montaż barierki 
ochronnej.

Poszerzenie chodnika na ciągu ulicy 
Żołnierskiej do szczytu budynku 
Żołnierska/Wyszyńskiego 20

Powierzchnia chodnika o minimum 1 metr, na odcinku pomiędzy Żołnierską, a 
szczytem budynku administracyjnego Wyszyńskiego 20.
Poszerzenie chodnika kosztem istniejącego zaniedbanego trawnika.
Uwaga! Poniższy projekt uzyskał akceptację techniczną w 2015 roku – jest to 
powtórzenie wniosku po roku.

Projekt i budowa parkingu dla rodziców 
przywożących dzieci do SP 22 w Olsztynie 
przy ul Żołnierskiej 22.

Szkoła nie posiada własnego bezpiecznego parkingu służącego do bezpiecznego 
odstawiania dzieci do szkoły. Rodzice podwożą swoje dzieci na zajęcia lekcyjne 
bezpośrednio pod główne wejście do budynku. Zostawiając samochody na głównym 
wjeździe, chodniku tarasują wjazd oraz uniemożliwiają bezpieczne przejście osobom 
pieszym. Dzieci idące na zajęcia często lawirują między samochodami. Naszym 
obowiązkiem jest zapewnienie wszystkim udającym się do szkoły  bezpiecznego 
dotarcia do instytucji.



Osiedlowe

55 Kormoran 100000

57 Ładowarka solarna Kormoran 56000

74 Kortowo 110000

149 Kortowo 90000

40 Kościuszki 110000

Plac do Street Workout (ćwiczeń 
kalistenika)

Wybudowanie placu do ćwiczeń kalistenika (street workout). Plac usytuowany 
miałby być na terenie należącym do miasta przy „Tramwajowym” placu zabaw dla 
dzieci, przy ul. Dworcowej. Ze względu na rodzaj ćwiczeń, plac street workout 
przeznaczony jest dla osób powyżej 16 roku życia.
W skład placu wchodziłyby takie urządzenia:
1. Ławeczkę do brzuszków skośną z drabinką – 1 szt.,
2. Poręcze równoległe niskie – 3 szt.,
3. Drabinkę pionową – 1 szt.,
4. Drabinkę poziomą – 1 szt.,
5. Żmijkę do podciągania – 1 szt.,
6. Drążek pionowy – 1 szt.,
7. Słup rurowy wysoki – 1 szt.,
8. Koła gimnastyczne – 1 kpl.,
9. Poręcze do pompek – 2 szt.,
10. Drążki do podciągania – 7 szt.,
Nawierzchnię amortyzującą wykonaną ze żwirku płukanego o frakcji 2 – 8 mm. Dwie 
młodzieżowe ławki, kosz na odpady, regulamin.
Zakup i montaż ładowarki solarnej na potrzeby mieszkańców osiedla. Lokalizacja – 
Park Jar przy pomiędzy ulicami Żołnierską a Piłsudskiego

Wymiana jezdni oraz chodnika przy ul. 
Promienistej w Olsztynie- etap II

Zadanie polegające na zdjęciu popękanej, wybrakowanej i zbudowanej z różnych 
materiałów powierzchni jezdni oraz chodnika oraz położenie nowej z kostki 
betonowej na ulicy Promienistej

Wymiana uszkodzonego chodnika przy 
ulicy Słonecznej

Wymiana uszkodzonego, zbudowanego z płyt betonowych chodnika na nowy, 
wykonany z polbruku. Lokalizacja 1. odcinek chodnika po parzystej stronie ul. 
Słonecznej od odejścia ul. Promienistej do końca jego przebiegu tj. do ulicy 
prowadzącej do MPEC-u 2. odcinek chodnika po nieparzystej stronie ul. Słonecznej 
wzdłuż Centrum Gastronomii UWM

Scianka wspinaczkowa zewnętrzna na 
pływalni przy ul. Głowackiego 27

Budowa ścianki wspinaczkowej zewnętrznej na ścianie budynku pływalni przy ul. 
Głowackiego 27. W przypadku gdy budowa w tej lokalizacji będzie niemożliwa, 
wyrażam zgodę na umieszczenie jej w innej lokalizacji. Scianka zewnętrzna, 
dostępna dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jedyna w Olsztynie ścianka zewnętrzna.



Osiedlowe

101 Kościuszki 106000

111 Kościuszki 80000

129 Międzyosiedlowa alejka do lasu Kościuszki 50000

137 Kościuszki 48000

146 Kultura mówiona – audiobooki Kościuszki 5000

Remont nawierzchni drogi wewnętrznej 
przy ul. Kościuszki 58-62A

Rozbiórka zniszczonych nawierzchni chodnika wraz z demontażem uszkodzonych 
krawężników. Wykonanie i uzupełnienie podbudowy. Ustawienie nowych 
krawężników z miejscowym ich obniżeniem. Ułożyć nową nawierzchnię chodnika z 
kostki polbrukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskową. Wywóz 
zdemontowanych elementów nawierzchni do utylizacji. Wykonanie niezbędnej 
dokumentacji technicznej. Remont drogi na zapleczu budynku przy ul. Kościuszki 58-
62A na działce 71-113/24.

Remont nawierzchni chodnika przy ul. 
Romualda Mielczarskiego i Placu Lotników

W ramach zadania należy wykonać remont nawierzchni chodników przy ul. 
Romualda Mielczarskiego nr 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 i 13 oraz przy placu Lotników 5 i 9. 
Łączna długość chodnika o szerokości 2,1 m wynosi około 239 mb. Należy: rozebrać 
istniejące chodniki oraz krawężniki betonowe, wykonać korytowanie (usunięcie 
istniejących warstw podbudowy chodnika), ułożyć nowe krawężniki betonowe, 
wykonać nową podbudowę pod chodnik i pod wjazdy na posesję, ułożyć nową 
kostkę betonową.

Zadanie polega na wykonaniu przyjaznego dojścia do lasu – parku miejskiego wraz z 
zagospodarowaniem terenu oraz ustawieniem ławeczek. Inwestycja umiejscowiona 
w działka 65, obręb 105 nr księgi wieczystej KWOLO/00034207/1. Działka ta jest 
nieregularna natomiast początek działki to kształt długiego klina, którego początek 
zaczyna się w ulicy Pstrowskiego pomiędzy budynkami S.M. Perkoz (ul. Pstrowskiego 
18 i 18c-działka 66/14), a działką TESCO (działka 103/3) oraz budynkami z S.M. Nowa 
(ul. Dywizjonu 303, 19).

Uzupełnienie zbiorów książkowych i 
multimedialnych oraz wzbogacenie 
wyposażenia olsztyńskiej biblioteki Planety 
11

Zakupienie nowości książkowych i multimedialnych, dokupienie do biblioteki 
zestawu regałów na książki i multimedia, zakupienie najnowszej wersji konsoli 
PlayStation 4 z akcesoriami, zakupienie kilku sztuk wygodnych siedzisk dla 
czytelników, dokupienie akcesoriów do stanowisk komputerowych, zakupienie 
nowej drukarki laserowej 3D.
Zakup na potrzeby Biblioteki Miejskiej przy ul. Kołobrzeskiej 10 szt. audiobooków dla 
mieszkańców i czytelników.



Osiedlowe

138 110000

139 110000

141 110000

142 110000

150 Siłownia zewnętrzna 12588,05

58 Mazurskie 110000

88 Mazurskie 110000

wykonanie chodników n ul. Kasztanowej i 
grabowej (od Limbowej do Kasztanowej) Likusy

Chodnik od skrzyżowania ul. Grabowej na ul. Kasztanowej (jak na zdjęciach). 
Chodnik na ul. Grabowej (od ul. Kasztanowej do skrzyżowania Świerkowej i 
Limbowej. Oświetlenie ul. Grabowej od ul. Bałtyckiej do skrzyżowania z ulicami 
Świerkowa I Limbowa.

Utwardzenie z polbruku przejścia pomiędzy 
Wędkarską a Jagodową i Jagodową - 
Rakową Likusy

Wyrównanie oraz utwardzenie z polbruku przejścia pomiędzy ul. Wędkarską i 
Jagodową  oraz Jagodowa a Rakową. Przejścia te znajdują się w północnej części 
Osiedla Likusy

Siłownia zewnętrzna na plaży osiedlowej 
oraz doposażenie plaży miejscowej Likusy

Zainstalowanie  siłowni zewnętrznej na plaży osiedlowej. Zainstalowanie jeszcze 
kilku ławeczek i leżaków.

Pawilon fitness- siłownia zewnętrzna, 
boisko na placu zabaw (do piłki siatkowej, 
plażowej) przy ul. Bałtyckiej Likusy

zainstalowanie pawilonu siłowni zewnętrznej, ławek wypoczynkowych, stołu do 
tenisa, siatki, stołu z ławeczkami

Likusy
Lokalizacja:Likusy , ul. Bałtycka 45, a może nad jeziorem Ukiel , co najmniej 3 
urządzenia siłowni zewnętrznych

Plac zabaw dla dzieci oraz siłownia pod 
chmurką dla dorosłych i dzieci. Wymiana 
ogrodzenia

Wymiana ogrodzenia lub jego naprawa wokół placu przy ul. Aliantów w Olsztynie. 
Wykonanie nasadzeń. Ustawienie urządzeń, tzw siłowni pod chmurką dla dzieci 
(piaskownica sześciokątna, bujaczek (konik i rowerek), huśtawka wagowa, zestaw 
Ocean ( zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa, tor przeszkód, schodki wejściowe). 
Ustawienie urządzeń, tzw siłowni pod chmurką dla dorosłych. Piaskownica dla dzieci. 
Ławeczki szt. 2.

Poprawa wizerunku ul. Białostockiej 
poprzez wymianę nawierzchni chodnika – 
etap II, III, IV (kontynuacja zadania z II 
edycji OBO)

Remont starego, zniszczonego chodnika i wymiana nawierzchni na kostkę betonową 
typu polbruk. Wymianie podlega cała konstrukcja chodnika wraz z podbudową, 
obrzeżami i krawężnikami drogowymi, po obu stronach ulicy, na powierzchni około 
750m2 – etap II, III, IV. Projekt techniczny dla całości wnioskowanego zadaniazostał 
już wykonany w maju 2015r. W ramach I etapu projektu wygranego w II edycji OBO. 
Lokalizacja: Olsztyn, osiedle Mazurskie, ulica Białostocka. Chodnik, który ma być 
objęty remontem zlokalizowany jest na odcinku od skrzyżowania ul. Białostockiej z 
ul. Augustowską.



Osiedlowe

152 Wykonanie nowej nawierzchni chodnika Mazurskie 60000

133 Nad J. Długim 1500

75 45000

Wykonanie nowej nawierzchni chodnika znajdującego się przy ul. Augustowskiej 34- 
40 Osiedle Mazurskie

„Przyjaciel Jeziora Długiego” - plakieta 
pamiątkowa

Zadanie polegałoby na wykonaniu ceramicznej, wyjątkowej plakiety, którą można by 
obdarować ludzi związanych z Osiedlem Nad J. Długim. Ceramiczna plakieta powinna 
być wykonana z dbałością o walory estetyczne i  zgodna z identyfikacją miejsca. 
Symbolem osiedla jest Jezioro Długie, dlatego forma plakiety powinna, w jakiś 
sposób kojarzyć się z tym symbole. Zostałby wykonany projekt plakiety oraz do 20 
egzemplarzy gotowej artystycznej statuetki.

Renowacja i rozbudowa urządzeń siłowni 
na wolnym powietrzu w okolicy cypla w 
zatoce nad Jeziorem Długim Nad Jez. Długim

Przegląd i naprawa istniejących urządzeń. Wytyczenie miejsce pod nowe urządzenia 
z zachowaniem zasady wkomponowania się w naturalny krajobraz.
Zakup nowych elementów siłowni z montażem (przykładowo twister, wahadło, 
wioślarz, orbitek, biegacz, ćwiczenia typu podciąganie lub wyciskanie). Preferowane 
urządzenia wykonane z drewna i kamienia.
Utwardzanie terenu poprzez wysypanie piasku lub przygotowanie odpowiedniej 
nawierzchni, tam gdzie jest to niezbędne.



Osiedlowe

92 50000

126 18000

Siłownia na wolnym powietrzu/strefa 
rozruchowa nad jeziorem Długim 
usytuowana w pobliżu placu zabaw Nad Jez. Długim

Celem projektu będzie realizacja siłowni na wolnym powietrzu oraz strefy 
rozruchowej przy jeziorze Długim. Miejsce realizacji – sąsiedztwo istniejącego nowo 
wybudowanego placu zabaw nad jeziorem Długim. Projekt to kontynuacja działania: 
Budowa ogólnodostępnej miejskiej przestrzeni rekreacji z placem zabaw i 
przestrzenią do aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych nad Jeziorem Długim.
Zadanie miałoby obejmować:
1. Zakup elementów siłowni z montażem (i transportem), w tym między innymi:
a) twister,
b) wahadło,
c) wioślarz,
d) orbitek,
e) biegacz,
f) elementy do wykonywania ćwiczeń typu podciąganie,
g) elementy do wykonywania ćwiczeń typu wyciskanie,
Elementy wyposażenia można kupić w etapach – w zależności od ilości pieniędzy 
dostępnych w budżecie.
2 Urządzenie terenu:
- utwardzenie i odwodnienie terenu
- wysypanie piasku lub przygotowanie odpowiedniej nawierzchni placu zabaw
- elementy infrastruktury typu: ścieżki, ławka, lampa
Zadanie powinno być realizowane w oparciu o istniejące elementy infrastruktury.

Oświetlenie schodów zejściowych do 
Jeziora Długiego u zbiegu ulic Aleja 
Przyjaciół i Rybaki Nad Jez. Długim

Montaż lamp punktowych lub poświetlenia schodów prowadzących od ulicy Aleja 
Przyjaciól bezpośrednio do traktu spacerowego nad Jeziorem Długim.



Osiedlowe

127 80500

128 Jordanek wielopokoleniowy 10000

12 Psi wybieg na ul. Schumanna 61120

Rewitalizacja parku przy ul. Jeziornej (obok 
sklepu Bławatek) Nad Jez. Długim

Ocena stanu technicznego parku jako całości ze wskazaniem na najpilniejsze akcje 
naprawcze. Naprawa nawierzchni wybranych alejek spacerowych (krzywe i 
popękane płyty chodnikowe, brak krawężników).remont  schodów zejściowych do 
parku od od strony ulicy Jeziornej. Rewitalizacja makiety układu słonecznego 
wykonanejz cegieł i kamieni. Instalacja dodatkowych śmietników oraz naprawa 
uszkodzonych ławeczek. Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw (np.. o huśtawki dla 
maluchó z zabudowanymi siedziskami). Uzupełnienie ubytków trawy,tam gdzie 
zajdzie potrzeba.

Nad Jez. Długim

Usunięcie uszkodzonych elementów elewacji  i pokrycia dachu. Wyrównanie i 
wyszpachlowanie ścian oraz naprawa dachu, tam gdzie jest to konieczne. 
Pomalowanie elewacji białą farbą. Tak przygotowana elewacja zostanie pokryta 
ozdobnym grafitti, wykonanym w czynie społecznym przez osiedlowych artystów

Nad Jeziorem 
Długim

Zadanie polega na postawieniu ogrodzenia wokół terenu przeznaczonego na wybieg 
dla psów wraz z samozamykającą się furtką, zakup i montaż wiat z ławkami dla 
właścicieli zwierząt, zakup i montaż podajników z workami na psie odchody oraz 
koszy. Na wybiegu umieszczone byłyby różnego rodzaju przeszkody typu tunel, 
drabinka, slalom, koło, płotek, mur. Teren jest częściowo oświetlony latarniami 
stojącymi przy promenadzie wzdłuż ul. Schumana, jednak wskazane byłoby 
doświetlenie poprzez postawienie przynajmniej 1 latarni przy wybiegu. Wybieg 
znajdowałby się u zbiegu ulic Bałtyckiej i Schumana.



Osiedlowe

35 Poznajmy się aktywnie Nagórki 65000

163 Festiwal piosenki na Nagórkach Nagórki 40000

164 Siłownia zewnętrzna na Nagórkach Nagórki 70000

52 51649,25

Przedmiotem zadania jest realizacja zorganizowanych zajęć fitness i ruchowych. 
Całoroczne, darmowe,popołudniowe zajęcia sportowe prowadzone przez 
wykwalifikowanych instruktorów i trenerów personalnych. Dla osób po 50 roku życia 
realizacja zajęć między innym: z instruktorem na otwartych siłowniach, zajęcia z 
tańca, nordic walking, aqua aerobic, czy zajecia gimnastyczne. Miejscem 
wykonywania zadania będzie profesjonalnie wyposażony klub fitness oraz sala 
gimnastyczna z miękkim podłożem. Infrastruktura niezbędna do wykonania zadania 
powinna znajdować się na terenie osiedla Nagórki. Zajęcia odbywać się będą dwa 
razy w tygodniu dla każdej z grup. W sezonie wiosennym oraz letnim przewiduje się 
zajęcia w plenerze (nordic walking). Uczestnicy zadania zostaną objęci profesjonalną 
opieką trenerską i fizjoterapeutyczną. Zdobędą również wiedzę z zakresu zdrowego 
stylu życia.

W ramach zadania planuje się zorganizowanie festiwalu piosenki połączonego z 
festynem osiedlowym, konkursem dla różnych grup wiekowych- mała szansa na 
sukces . Zadanie będzie zrealizowane przy współpracy Rady Osiedla Nagórki z 
placówkami szkolnymi z osiedla „Nagórki” i Miejskim Ośrodkiem Kultury

W ramach zadania planuje się zamontowanie 8-10 urządzeń do ćwiczeń na świerzym 
powietrzu. Powołanie w ten sposób siłownia zewnętrzna. Siłownia może być 
usytuowana przy ZSO nr 3, ul. Wańkowicza 1 lub ZSO Nr 4 , ul. Turowskiego lub inne 
miejsce w uzgodnieniu z Urzędem Miasta. Urządzenia mogą być zamontowane na 
profesjonalnym podłożu. Planuje się zamontowanie 3-6 urządzeń do ćwiczeń 
również dla dzieci.

Wymiana starej,zniszczonej i nierównej 
nawierzchni chodnika na polbruk z 
jednoczesną wymianą krawężników 
drogowych i obrzeży trawnikowych wzdłuż 
budynków przy ul. Turkowskiego 5 i 7 w 
Olsztynie Pieczewo

Wymiana starej, zniszczonej i nierównej nawierzchni chodnika z płytek 
chodnikowych na polbruk przy ul. Turkowskiego 5 i 7 w Olsztynie o powierzchni 
205,85 m2 z jednoczesną wymiana krawężników drogowych na odcinku104,00 mb. 
Oraz obrzeży trawnikowych wokół trawników i wzdłuż skarpy trawnikowej o 
długości 227,00 mb. Wraz z wywiezieniem starych połamanych płytek.



Osiedlowe

90 110000

91 110000

153 100000

1 Podgrodzie 110000

8 Podgrodzie 30000

56 Remont ulicy Rymkiewicza Podgrodzie 110000

Zatoki postojowe przed budynkiem 
Sikiryckiego 12- IV etap PARKU ZDROWIA 
na osiedlu Pieczewo Pieczewo

wykonanie nowych miejsc postojowych przed budynkiem Sikiryckiego 12 na działce 
nr 29/2 obr. 161- IV etap Parku zdrowia na osiedlu Pieczewo

Zatoki postojowe przed Szkołą Podstawową 
nr 33 przy ul. Stramkowskiej – wykonanie 
nowych miejsc postojowych. Pieczewo

Wykonanie nowych miejsc postojowych przed Szkołą Podstawową nr 33 przy ul. 
Stramkowskiej położonych na działce nr 77/1 obr. 127 wraz z opracowaniem 
dokumentacji uwzględniającej poprawę organizacji ruchu.

Obsadzenie osiedla licznymi rodzimymi 
gatunkami roślin ozdobnych i owocowych 
oraz utworzenia miejsc do odpoczynku 
wśród zieleni Pieczewo

Zasadzenie roślin (drzew, krzewów, traw) na połaci nieużywanego terenu przy 
Gębika 55 i innym nieużytku przy ul. Gębika 9 oraz ulicy Wilczyńskiego 1, 3 i 
Turkowskiego 21.

Budowa chodnika wzdłuż ul. Iwaszkiewicza 
wraz z budową zatoki autobusowej i 
azylami dla pieszych

Budowa chodnika wzdłuż jezdni ul. Iwaszkiewicza, po jej zachodniej stronie, od 
skrzyżowania ul. Gałczyńskiego do skrzyżowania z ul. Martuszewskiego. Ciąg pieszy 
powinien zostać zbudowany o szerokości min. 1,5 m, w miejscu styku chodnika z 
zatoką autobusową o szerokości min. 3,5 m. Długość chodnika szacowana jest na 
ok.140m. Ponadto winna zostać wybudowana zatoka autobusowa w miejscu 
obecnego przystanku autobusowego wyznaczonego na jezdni ul. Iwaszkiewicza o 
długości krawędzi zatrzymania min. 20 m. Dodatkowo zadanie zawiera budowę 
dwóch azyli dla pieszych, w miejscu obecnych przejść dla pieszych na ul. 
Iwaszkiewicza, na skrzyżowaniu ulic Iwaszkiewicza i Gałczyńskiego oraz za obecnym 
przystankiem autobusowym wyznaczonym na ul. Iwaszkiewicza po jego zachodniej 
stronie.

Naprawa ciągu pieszego chodnika na 
działce 30/10 obręb 111, wzdłuż budynku 
Iwaszkiewicza 2 w Olsztynie

Naprawa ciągu pieszego – chodnika łączącego osiedle przy ul. Iwaszkiewicza z ulicą 
Obrońców Tobruku – odcinek przy budynku Iwaszkiewicza 2 w Olsztynie (długości 
150 m).
Projekt zakłada remont nawierzchni ulicy Rymkiewicza wraz z placem postojowych 
położonych na



Osiedlowe

61 Podgrodzie 110000

66 Podgrodzie 110000

78 Podgrodzie 115000

155 Podgrodzie 45000

11 Podleśna 110000

54 Podleśna 90000

Remont nawierzchni chodnika ul. 
Gałczyńskiego (kościół – do przystanku 
MPK przy ul. Iwaszkiewicza za boiskiem 
Szkoły)

Rozbiórka zniszczonych nawierzchni chodnika wraz z demontażem uszkodzonych 
krawężników. Ustawienie nowych krawężników – na przejściach dla pieszych 
ustawić krawężniki wtopione. Ustawić nowe obrzeża trawnikowe. Ułożyć nową 
nawierzchnię chodnika z kostki polbrukowej gr. 6 cm na podsypce cem. piaskowej z 
uzupełnieniem uprzednio ewentualnych ubytków w istniejącej podbudowie. 
Dokładne uformowanie nawierzchni przy urządzeniach uzbrojenia (zabudowa 
skrzynek ulicznych, zasuw, wpustów ulicznych itp.) Odwiezienie zużytych elementów 
nawierzchni (płyt chodnikowych krawężników) do utylizacji.

Remont nawierzchni chodnika ul. 
Lengowskiego (skrzyżowanie z ul. 
Barczewskiego-róg budynku Pożarnej)

Rozbiórka zniszczonych nawierzchni chodnika wraz z demontażem uszkodzonych 
krawężników. Ustawienie nowych krawężników – na przejściach dla pieszych 
ustawić krawężniki wtopione. Ustawić nowe obrzeża trawnikowe. Ułożyć nową 
nawierzchnię chodnika z kostki polbrukowej gr. 6 cm na podsypce cem. piaskowej z 
uzupełnieniem uprzednio ewentualnych ubytków w istniejącej podbudowie. 
Dokładne uformowanie nawierzchni przy urządzeniach uzbrojenia (zabudowa 
skrzynek ulicznych, zasuw, wpustów ulicznych itp.) Odwiezienie zużytych elementów 
nawierzchni (płyt chodnikowych krawężników) do utylizacji.

Budowa parkingu dla samochodów 
osobowych

Celem jest wykonanie nowych miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Gałczyńskiego 
między budynkami 13-40. Dwa ciągi parkingowe do parkowania prostopadłego 
zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym.

Budowa chodnika na odcinku 
Martuszewskiego – przystanek autobusowy 
w kierunku Centrum – przy ul. 
Iwaszkiewicza

Wykonanie nawierzchni (chodnika dla pieszych) na poboczu ul. Iwaszkiewicza od 
skrzyżowania z ul. Martuszewskiego do przystanku autobusowego i przejścia dla 
pieszych w kierunku Szkoły Podstawowej nr 29.

"Lubimy aktywnie spędzać czas" 
Doposażenie placu zabaw

Mini boisko do gry w piłkę nożną dla najmłodszych mieszkańców, oraz urządzenia do 
zabaw dla dzieci przy ul. Zamenhofa 9, plac zabaw.

Budowa chodnika z kostki brukowej wraz z 
uzupełnieniem oświetlenia ulicznego.

Ułożenie chodnika z kostki brukowej na odcinku o długości 350 mb i szerokości 1,8 
mb wraz z uzupełnieniem oświetlenia ulicznego, 5 szt. słupów betonowych z kpl. 
Lamp łączonych kablem napowietrznym. Olsztyn, ul. Jagiellońska od ROD „Wadąg” 
do posesji nr 80.



Osiedlowe

76 Podleśna 100000

116 Podleśna 110000

117 Siłownia plenerowa Podleśna 110000

135 Podleśna 4000

Droga dojazdowa do Olsztyńskiego 
schroniska dla psów przy ul. Diernowa.

Sporządzenie kompleksowej dokumentacji drogi dojazdowej ul. Diernowa na całej 
jej długości to jest od wlotu ulicy Jagiellońskiej do siedziby schroniska dla zwierząt w 
Olsztynie. Zadanie obejmuje: parking,, zatokę autobusową, oświetlenie i ławkę oraz 
drogę dojazdową na całej jej długości.

Budowa chodnika w rejonie ulic 
Zamenhofa-Hanki Sawickiej

Wymiana nawierzchni chodnika na kostkę brukową na odcinku od ZBK ul. 
Zamenhofa 16 w kierunku Szkoły Podstawowej nr 9 do piekarni Tyrolskiej przy ul. 
Hanki Sawickiej oraz budowa z polbruku parkingu samochodowego i parkingu 
rowerowego przed Szkołą Podstawową nr 9.

Siłownia plenerowa przy Orliku Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Zamenhofa 14. Zakup 
urządzeń m.in.. 3w1 twister/biegacz/wahadło, podciąg , drążki, poręcze równoległe, 
biegacz, rowerek, steper. Dla zapewnienia użytkownikom maksymalnej ochrony 
zdrowia jednocześnie nie ograniczając ich ekspresji, urządzenia będą postawione na 
bezpiecznej nawierzchni.

Zakup audiobooków do Filii nr 12 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej

Zakup audiobooków do Biblioteki nr 12, ul. Hanki Sawickiej 2 w Olsztynie na osiedlu 
Podleśna, które byłyby przydate osobom niewidomym czy niedowidzącym lub 
czekającym (czasem kilka lat) na operacje oczu (np.. zaćmy). Audiobooki to inaczej 
tzw. książki mówione, dobra literatura w wersji dźwiękowej czytana przez lektorów 
czy aktorów. Na chwilę obecną biblioteka dysponuje 123 tytułami, mocno już 
wyeksploatowanymi i odsłuchanymi przez zainteresowanych . Wiemy,że środki 
budżetowe, jakimi dysponuje filia, tylko częściowo zaspokajają potrzeby dotyczące 
książek i prasy. Audiobooki są więc w związku z tym traktowane marginalnie.



Osiedlowe

70 Pojezierze 110000

119 Literacka kanapa dla seniora Pojezierze 8600

120 Duża litera pomaga czytać. Pojezierze 1000

121 Pojezierze 5000

Zagospodarowanie terenu byłego boiska 
asfaltowego przy ul. Dworcowej – za 
blokiem Pana Tadeusza 2 – kontynuacja 
projektu

Zadanie jest kontynuacją zwycięskiego projektu osiedlowego III edycji OBO. Po 
ustaleniu zakresu prac oraz określeniu kosztów realizacji okazało się, że projekt nie 
obejmuje istotnych punktów przedsięwzięcia.
 Żeby te miejsce było naprawdę użyteczne dla mieszkańców, należy je wyposażyć w 
dobre oświetlenie, należy zbudować nowe schody, które doprowadzą do tego 
miejsca do ul. Pana Tadeusza 2. Do tego należy ustawić odpowiednią ilość ławek 
parkowych.
Jako atrakcję osiedla należy wybudować BULODROM – pełnowymiarowe (4 m x 15 
m) pole, do gry w bule.
Ten nowy park, ma być miejscem spotkań mieszkańców osiedla oraz miejscem, 
którym może odbywać się wiele wydarzeń organizowanych np. przez Radę Osiedla.
Dlatego konieczna jest budowa małej wiaty, która będzie chronić przed deszczem.

Literacka kanapa dla seniora i ludzi, którzy chcieliby posłuchac audiobooków, czy 
skorzystać ze względu na wady wzroku. Byłaby usytuowana w bibliotece MBP filia nr 
2 przy ul. Świtezianki. Zainstalowany czytnik z e- bookami oraz audiobookami  
pozwoliłby starszym osobom uczestniczyć w procesie czytelniczym oraz może stać 
się platformą umożliwiającą spotkania czytelnicze.
Projekt ma za zadanie pomóc starszym osobom i niedowidzącym w dotarciu do 
książek. Często są to osoby samotne, którym książka towarzyszyła przez całe życie. Z 
uwagi na różne schorzenia związane z widzeniem mały druk jest dla nich nie do 
czytania.

Zakup audiobooków do Biblioteki Miejskiej 
przy ul. Świtezianki.

Projekt dotyczy zakupu audiobooków na wyposażenie filii biblioteki miejskiej przy ul. 
Świtezianki w Olsztynie na osiedlu Pojezierze. Tzw. czytane książki są świetną 
alternatywą dla osób z problemami niedowidzenia , pozwalają także zachęcić  
młodzież do zapoznawania się z literaturą.



Osiedlowe

85 99500

122 110000

170 Nawierzchnia asfaltowa ulicy Kocanki 110000

124 Galeria Starego Olsztyna Śródmieście 100000

Budowa chodnika wraz z oświetleniem 
wzdłuż Poziomkowej na odcinku od Jemioły 
do Sasankowej Redykajny

Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż Poziomkowej na odcinku od Jemioły 
do Sasankowej. Chodnik po obu stronach ulicy Poziomkowej, wraz z oświetleniem i 
schodami zejściowymi z posesji Poziomkowa 1a i 1b oraz wykonanie bezpiecznego 
przejścia dla pieszych.
Przewidywane prace budowlane:
1. Projekt – 1kpl.
2. Prace pomiarowe, inwentaryzacja powykonawcza – 1kpl,
3. Roboty ziemne (formowanie skarp z wywozem ziemi) – 50 m3,
4. Wykonanie chodnika – ok 240 m2,
5. Wykonanie schodów zewnętrznych na gruncie – 1 kpl. 
6. Roboty elektryczne – 7 lamp zewn. wraz z okablowaniem (160 mb),
7. Wykonanie przejścia dla pieszych – 1 kpl.

Budowa placu zabaw, ścieżki dla pieszych i 
zasadzenie drzew w celach izolacyjnych Redykajny

Dwa place zabaw. W przypadku kłopotów z jedna inwestycją-przekazać fundusze na 
drugą. Pierwszy plac zabaw: wzdłuż granicy z RASTem w dolnej części działki. Plac o 
wymiarach ok. 7x25 m z: huśtawką, bujakiem, karuzelą, zjeżdżalnią, ławeczkami, itp.. 
Drugi plac zabaw: mniejszy 5x20m w miejscu trawnika wzdłuż ul. Hozjusza na 
przedłużeniu siłowni pod chmurką w kierunku Likus. Byłby to skromny plac zabaw: z 
huśtawką, bujakiem i małą zjeżdżalnią, otoczony niskim płotkiem.

Redykajny

Uzupełnienie i naprawa istniejącej podbudowy betonowej, wykonanie nawierzchni 
asfaltowej. Zakres prac obejmuje całą ulicę Kocanki o długości ok 140mb i o pow. ok. 
700m2 łączącą się na swoich końcach z ulicą Dziewanny przy numerach 
administracyjnych 2 i 100. 

Galeria Starego Olsztyna to nawiązanie do historii oraz architektury starego 
Olsztyna. Przeciętny, zwykle napływowy olsztynianin niewiele wie na temat 
dawnego Olsztyna. W przypadku powstania takiej galerii na murze więziennym 
aresztu przy ul. Piłsudskiego w formie gablot przewijających foldery ze zdjęciami 
dawnego Olsztyna bądź w ramach banerowych, każdy pieszy mieszkaniec Olsztyna 
czy turysta bądź kierowca stojący przed przejściem dla pieszych miałby czas na 
chwilę refleksji i na konfrontację z w/w galerią.



Osiedlowe

41 90000

46 110000

63 11260

64 39020

68 110000

Osiedlowe boisko do plażowej piłki 
siatkowej

Wojska 
Polskiego

Rewitalizacja istniejącego boiska przy ul. Radiowej, przystosowanie do plażowej piłki 
siatkowej.

Modernizacja placu zabaw i siłowni pod 
chmurką w Parku Jakubowo

Wojska 
Polskiego

Położenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Parku Jakubowo. Dostawienie 
nowych oraz wymiana wyeksploatowanych urządzeń na placu zabaw dla dzieci oraz 
na siłowni pod chmurką.

Remont nawierzchni chodnika (wymiana i 
uzupełnienie) ul. Wojska Polskiego 45

Wojska 
Polskiego

- rozbiórka zniszczonych nawierzchni chodnika wraz z demontażem uszkodzonych 
krawężników,
- ustawienie nowych krawężników – na przejściach dla pieszych ustawić krawężniki 
wtopione,
Ustawić nowe obrzeża trawnikowe,
- ułożyć nową nawierzchnię chodnika z kostki polbrukowej gr. 6 cm na podsypce 
cem. Piaskowej z uzupełnieniem uprzednio ewentualnych ubytków w istniejącej 
podbudowie,
- dokładne uformowanie nawierzchni przy urządzeniach uzbrojenia (zabudowa 
skrzynek ulicznych, zasuw, wpustów ulicznych itp.),
- odwiezienie zużytych elementów nawierzchni do utylizacji.

Remont nawierzchni chodnika (wymiana i 
uzupełnienie ) ul. Radiowa  29

Wojska 
Polskiego

Rozbiórka zniszczonych nawierzchni chodnika wraz z demontażem uszkodzonych 
krawężników. Ustawienie nowych krawężników na przejściach dla pieszych ustawić 
krawężniki wtopione. Ustawić nowe obrzeża trawnikowe. Ułożyć nową nawierzchnię 
chodnika z kostki polbrukowej gr. 6 cm na podsypce cem.- piaskowej z 
uzupełnieniem uprzednio ewentualnych ubytków w istniejącej podbudowie. 
Dokładne uformowanie nawierzchni przy urządzeniach uzbrojenia(zabudowa 
skrzynek ulicznych, zasuw, wpustów ulicznych itp..). Odwiezienie zużytych 
elementów nawierzchni (płyt chodnikowych krawężników) do utylizacji

Remont muru oporowego na zapleczu 
budynku Alei Wojska Polskiego nr 75-79

Wojska 
Polskiego

Zadanie polega na wykonaniu remontu istniejącego muru oporowego, leżącego na 
gruncie gminy Olsztyn.
1. Aktualizacja projektu 10000 zł z VAT 23%
2. Realizacja robót
Rozbiórka 12500 zł z VAT 23%
nowa ściana oporowa + balustrady 59000 zł z VAT 23%
nowe schody 4500 zł z VAT 23%
wymiana ławki z przyłączem 5000 zł z VAT 23%



Osiedlowe

83 110000

100 83000

109 54900

Budowa wielofunkcyjnego boiska 
osiedlowego

Wojska 
Polskiego

Działka 27/31 obręb 27, na ww. działce ma powstać boisko osiedlowe 
wielofunkcyjne. Inwestycja obejmuje: budowę nawierzchni, budowę piłkołapów 
oraz sprzętów sportowych, budowę odwodnienia obiektu.

Remont nawierzchni chodnika i budowa 
miejsc postojowych ul. Rataja 1

Wojska 
Polskiego

- rozbiórka zniszczonej nawierzchni chodników z demontażem obrzeży,
- ustawienie nowych obrzeży trawnikowych,
- wykonanie nowej nawierzchni chodników z kostki polbrukowej gr. 6 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej z uzupełnieniem uprzednio ewentualnych ubytków 
w istniejącej podbudowie,
- korytowanie pod miejsca postojowe,
- wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni z kostki polbrukowej gr. 8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej,
- ustawienie krawężników,
- wywóz zdemontowanych elementów nawierzchni do utylizacji,
- wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej,
- miejsca postojowe wykonać między budynkami Rataja 1 i Rataja 3, chodnik przy 
budynku Rataja 1.

Remont nawierzchni chodników (wymiana) 
ul. Radiowa 31

Wojska 
Polskiego

Rozbiórka zniszczonych nawierzchni chodnika, obrzeży trawnikowych,  krawężników. 
Ustawienie nowych krawężników i obrzeży trawnikowych .  Ułożyć nową 
nawierzchnię chodnika z kostki polbrukowej gr. 6 cm na podsypce cem.- piaskowej.   
Wywóz  zdemontowanych elementów nawierzchni (płyt chodnikowych 
krawężników) do utylizacji. Wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej. 
Remont chodników przy budynku Radiowa 31 na działkach 27-37/1 i 27-27/22



Osiedlowe

49 Zatorze 90060

51 Zatorze 110000

Rozruszać Zatorze – Osiedlowe Centrum 
Sportowo-Rekreacyjne

W ramach zadania, obok istniejących już obiektów sportowych znajdujących się przy 
ul. Sybiraków 3a w Olsztynie: sal gimnastycznych, boiska ze sztuczną nawierzchnią, 
bieżnią zostaną umieszczone stanowiska dla ćwiczeń fizycznych (siłowych, 
rozciągających, crossfitu) będą to: Zestaw streetworkout 11 stanowisk, wyciąg 
górny/wyciskanie, orbitrek, wioślarz, twister/wahadło, równoważnia łamana, koła 
tai chi małe i duże, ławka brzuch/prostownik grzbietu, rowerek, jeździec, biegacz, 
podnosiciel nóg. Ponadto zamontowany zostanie stojak na rowery i 5 ławeczek do 
siedzenia. Do obsługi kompleksu (nowo  wybudowane boisko osiedlowe przy ul. 
Sybiraków 3a) w godzinach popołudniowych oraz dniach wolnych od pracy zostanie 
zatrudnionych 2 animatorów, każdy po 0,5 etatu.

Zbudowanie parkingu samochodowego 
przy III LO w Olsztynie

Na terenie należącym do III LO w Olsztynie, między budynkiem szkoły przy ulicy 
Sybiraków 3 a cmentarzem przy kościele św. Józefa, chcemy zbudować parking dla 
samochodów osobowych. Na w/w terenie znajduje się wystarczająco dużo miejsca,  
aby zbudować tu parking niezbędny dla samochodów osobowych pracowników 
szkoły, rodziców uczniów i mieszkańców Olsztyna.
Aby zrealizować to zadanie trzeba wykonać następujące prace:
1. Usunąć stare ogrodzenie parkingu (płot, betonowe murki, stary żywopłot, stare 
drzewa owocowe).
2. Zniwelować teren pod parking.
3. Wybrać rodzaj nawierzchni i ją właściwie utwardzić.
4. Wyznaczyć, wydzielić pojedyncze miejsca parkingowe dla aut zgodnie ze sztuką 
budowlaną.
5. Uwzględnić w projekcie parking rowerowy.
6. Przygotować drogę dojazdową do parkingu i drogę ewakuacyjną.
7. Właściwie oznakować teren parkingu.
8. Podłączenie oświetlenia parkingu.
9. Rozbudowa szkolnego systemu monitoringu o kamery skierowane na parking.
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166 Podwórko na Puszkina – kontynuacja Zatorze 110000

53 Zielona Górka 110000

71 Zielona Górka 110000

Podwórko u Stefana – zagospodarowanie 
podwórka w kwartale ulic. Żeromskiego, 
Sienkiewicza i Jagiellońskiej - II edycja

podwórko w kwartale ulic. Żeromskiego, Sienkiewicza i Jagiellońskiej działki o nr: 20-
142/28, 2-142/29, 20-142/30
Zakres prac: zgodnie z projektem budowlanym przygotowanym w roku 2014 dla 
Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych przez Przedsiębiorstwo Projektowo-
Budowlane – Jacek Zabielski, 10-584 Olsztyn ul. Kościńskiego 10/1, w ramach 
środków z OBO 2013 tj.:
- wykonanie odwodnienia terenu,
- wykonanie chodników przy budynkach: Żeromskiego 32, 33 i Sienkiewicza 9,
- wyrównanie i utwardzanie drogi dojazdowej do garaży,
- wykonanie parkingu przy budynku Sienkiewicza 9.

Piękne podwórko na ul. Stefana 
Żeromskiego 34

Lokalizacją jest obszar należący do gminy (ok. 300 m2). Podwórze obejmujące 
budynek mieszkalny przy ul. Żeromskiego 34. Zadania polegać będą na estetyzacji 
terenu położonego równolegle do budynku na ul. Żeromskiego 33.
Zadania: uporządkowanie obecnego terenu (m.in.. usunięcie kamieni, opon, 
rozebranej starej piaskownicy, oraz przesunięcie trzepaka), nasadzenie trawy, 
krzewów postawienie 2 ławeczek, z oparciem oraz 2 koszy na śmieci. Prace te będą 
nawiązywały do zadania zrealizowanego w ramach OBO przy budynku na ul. 
Żeromskiego 33.
Lokalizacja proponowanego działania to teren SP 13, przy ul. Puszkina 11, nr 
geodezyjny działki 50, obręb 21, pow. 1,3052 ha.

Budowa chodnika dla pieszych przy odcinku 
ulicy Marii Zientary – Malewskiej

Budowa chodnika dla pieszych o szerokości  1,5 m., przy ulicy Marii Zientary – 
Malewskiej, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Letnią do skrzyżowania z ulicą 
Zimową – 590 metrów. W przypadku braku środków na realizację całego odcinka, 
wnosimy o budowę części chodnika, do wyczerpania dostępnych  funduszy.

Rewitalizacja boiska przy ul. M. Zientary-
Malewskiej

Przy ul. Zientary-Malewskiej jest położone boisko osiedlowe (teren przylegający do 
lasu). Od kilku lat jest ono systematycznie niszczone przez dziki i zaśmiecane przez 
bezdomnych. Dlatego konieczne jest ogrodzenie tego terenu, poprawienie 
nawierzchni poprzez zdarcie darni, wyrównanie terenu i ułożenie trawnika. Ponadto 
odnowienie bramek i boiska do siatkówki, a także ustawienie ławek 
przymocowanych na stałe.


	Osiedlowe

