
Zintegrowane

Tytuł zadania opis zadania

2 300000

9 Budki Ratunkowe 51000

13 Olsztyn-Historia miasta. Film animowany. 285000

Nr 
projektu

Szacunkowe 
koszty zadania

Budowa ciągu pieszego wraz z 
dopuszczonym ruchem rowerowym w 
dolinie Łyny oraz zatoką autobusową w 
ciągu ul. Iwaszkiewicza

Budowa ciągu pieszego z dopuszczonym ruchem rowerowym wzdłuż jezdni ul. Iwaszkiewicza, 
po jej zachodniej stronie, od skrzyżowania z ul. Tuwima do planowanej Łynostrady z 
dowiązaniem inwestycji na działce o nr 110-55/6. Ciąg pieszo-rowerowy oraz ścieżka rowerowa 
wraz z chodnikiem, na niektórych odcinkach inwestycji, powinien zostać zbudowany o 
szerokości min. 3,5 m. lokalnie 3 , z tym że od ul. Tuwima do cieku wodnego odwadniającego 
tzw. Trzcinowisko Kortowskie należy zbudować chodnik odseparowany od ścieżki rowerowej, 
bez pasa rozdziału,gdzie ścieżka rowerowa o szerokości 2 m. usytuowana jest na krawędzi 
jezdni zbudowana z masy bitumicznej, natomiast chodnik o szerokości min. 2 m. jest po 
zewnętrznej stronie ciągu drogowego. Tożsamy sposób budowy poprzez odseparowanie ruchu 
rowerowego od pieszego należy wykonać na działce 110-55/6 przed punktem usługowym przy 
ul. Iwaszkiewicza nr 21 do ciągu Łynostrady przez dowiązanie dwóch inwestycji.

Założeniem projektu jest budowa 3 budek ratunkowych . Budka usytuowana będzie na słupie , 
w jej wnętrzu będzie znajdować się aparat składający się ze słuchawki telefonicznej, która po 
podniesieniu automatycznie łączy nas z numerem alarmowym 112. W budce znajdować się 
będzie zestaw AED zabezpieczony dodatkowo szybką typu”zbij i wyjmij”. Każdorazowe 
otwarcie budki będzie rejestrowane przez znajdująca się w środku kamerę, w celu 
monitorowani bezpodstawnego użycia sprzętu. Na budce powinny znajdować się widoczne w 
nocy oznaczenia, a sam jej kolor powinien być dobrze widoczny z daleka. Lokalizacja: Park 
Centralny, Plaża nad J. Skandą, Plac Zabaw Nagórki.

wyprodukowanie dwudziestominutowego animowanego filmu obrazującego historię miasta 
Olsztyna- od jego założenia przez zasadźcę Jana z Łajs, aż do współczesności. Animacja pozwoli 
na odtworzenie etapów rozwoju miasta zapisanych w dokumentach historycznych. Film 
zostanie zrealizowany w większości siłami olsztyńskich plastyków i grafików. Zostanie 
stworzona specjalna ścieżka dźwiękowa wykorzystująca pieśni napisane specjalnie do filmu. 
Film powstanie w technologii animacji 2D, z elementami 3D. Dystrybucja na stronie UM,DVD, 
Telewizja. Czas realizacji 3-4 miesięcy.



Zintegrowane

14 103500

15 100000

16 300000

17 Nowe strony olsztyńskich osiedli 81400

Bluebox- Festiwal różnorodności

Festiwal Bluebox odbywał się w Olsztynie czterokrotnie. Poprzednie edycje skoncentrowane 
były na prezentacji i konkursie filmowym poświęconym efektom specjalnym . Obecna 
jubileuszowa edycja ma zmienioną formułę. Koncentruje się na różnorodności i przenikaniu się 
sztuki współczesnej. Oprócz projekcji konkursowych filmów fabularnych, dokumentalnych, 
animowanych, krótkich form internetowych,planujemy wystawy scenografii filmowej i 
teatralnej, warsztaty z animacji płaskiej i przestrzennej. Dla dorosłych , młodzieży i dzieci. 
Dodatkowo pokazy specjalne filmów animowanych ze studia Semafor i Miniatury., pokazy 
filmów muzycznych, koncerty muzyki filmowej-polskiej. Festiwal odbywający się w 6 
obiektach.:MOK, Pałac Młodzieży, Plaża Miejska, BWA, Teatr Lalek.

Cykl koncertów dla najmłodszych i 
rodziców

Seria koncertów muzyki klasycznej (dawnej i współczesnej),filmowej,ludowej w wykonaniu 
najlepszych polskich wykonawców, zapraszqanych z Warszawy i innych miast Polski. Również 
muzykówolsztyńskich. Koncerty adresowane do najmłodszych słuchaczy i ich rodziców, także 
dla przyszłych mam. Od września do czerwca dwa razy w miesiącu, lub cyklicznie co 2 tygodnie.

Plaża nad J. Skanda- Obręb 150, działka nr 
4 oraz droga dojazdowa do plaży – obreb 
149, działka 40,37,23 i obręb 50, działka nr 
9

Rewitalizacja plaży nad J. Skanda, wzmocnienie skarpy,nawiezienie piasku, 
pomosty,wydzielenie stanowiska do kąpieli dla dzieci, stanowiska dla ratowników, sałe miejsce 
do grillowania, wc -miejsce na postawienie szaletu typu toy-toy

Projekt polega a wykonaniu jednolitego wzoru strony dla każdego z 23 olsztyńskich osiedli. Na 
stronach będą prezentowane informacje o osiedlu, jego historia, ciekawe wydarzenia, 
osobistości oraz działalność organizacj0i osiedlowych, pozarządowych,sąsiedzkich, 
komunikaty,działalność rady osiedla . Strona powinna zawierać możliwość umieszczania zdjęć, 
filmów, grafiki. Projekt zakłada także opiekę techniczną, administracyjną oraz hosting. Projekt 
będzie uzupełniony szkoleniem dla administratorów osiedlowych,wskazanych przez rady 
osiedli. Projekt jednoroczny- wykonanie, w następnych latach prowadzenie i utrzymanie stron, 
mogą przejąć rady osiedli.



Zintegrowane

19 299760

20 300000

21 151500

Boisko wielofunkcyjne do realizacji zajęć 
sportowych i ruchowo-rekreacyjnych

Wykonanie boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę koszykową, siatkową, ręczną, nożną, 
unihokeja ,badmingtona, w szczególności realizacji zorganizowanych i indywidualnych zajęć 
sportowych i ruchowo-rekreacyjnych. W ramach realizacji w.w. zadania niezbędne jest 
wykonanie projektu modernizacji (remontu) istniejącego boiska asfaltowego. Możliwość 
realizacji zadania na terenie na terenie Zespołu Szkół Mechaniczno – Energetycznych im,. 
Tadeusz Kościuszki w Olsztynie.

Promower czyli samoobsługowy, ręcznie 
napędzany, jedyny w swoim rodzaju , 
linowy prom wodny do przewozu osób i 
rowerów.

stabilna platforma pływająca do przewozu maksymalnie od 6 do 8 osób wraz z rowerami, 
napędzana ręcznie na zasadzie zwijania liny rozciągniętej na dnie jeziora. Lokalizacja:Jeziora 
Ukiel zgodnie ze wskazaniem na mapie.

Wszyscy chętni na strzelnicę- nieodpłatne 
zajęcia ze strzelectwa dla mieszkańców 
Olsztyna

W ramach projektu chcemy sfinansować zajęcia ze strzelectwa dla zainteresowanych 
mieszkańców z Olsztyna. Projekt ten przewiduje serię zorganizowanych spotkań na strzelnicach 
VIP,LOK, Almax i innych w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie społeczne kwestiami 
związanymi ze strzelectwem i obroną terytorialną. Zajęcia poświęcone będą praktycznym 
ćwiczeniom strzeleckim i kwestiami bezpiecznego posługiwania się bronią palną. Przewidziana 
jest również rywalizacja sportowa, której zwycięzcy nagrodzeni zostaną medalami oraz 
nagrodami rzeczowymi. Na podstawie wywiadu środowiskowego oraz konsultacji z 
sympatykami strzelectwa w mieście Olsztyn szacujemy liczbę chętnych uczestników na 300 
osób. Koszt jednorazowych zajęć dla jednej osoby to 100 zł. Projekt zakłada pięć 
zorganizowanych zajęć na strzelnicy. W ramach projektu przewidujemy podstawowe  szkolenie 
strzeleckie oraz omówienie zasad bezpiecznego posługiwania się bronią palną, a także 
rozegranie amatorskiej ligi strzeleckiej co wprowadzi element rywalizacji sportowej



Zintegrowane

22 10000

23 15000

24 300000

27 300000

Udokumentowanie w formie płyty DVD 
koncertu- Muzyka Chóralna na Warmii z 
okazji 550rocznicy przyłączenia do Polski

Olsztyński Chór Kameralny Collegium Musicum działający przy Miejskim Ośrodku Kultury w 
Olsztynie oraz Chór dziewczęcy Cantabile PSM I i II stopnia w Olsztynie wraz z Orkiestrą 
Sinfonia Varmiensis działającą przy olsztyńskim Towarzystwie Muzycznym przygotowują 
uroczysty koncert dla podkreślenia jubileuszu 550 lecia przyłączenia Warmii do Polski. Podczas 
koncertu dla mieszkańców Olsztyna oraz gości zaprezentowane zostaną utwory chóralne z 
różnych epok historycznych. Jako utwór wspólny chóry wykonają kompozycję Feliksa 
Nowowiejskiego „Parce Domine” z Oratorium „Znalezienie Świętego  Krzyża”w nawiązaniu do 
obchodów roku kompozytora. Zwieńczeniem uroczystości będzie wykonanie Mszy D-dur KV 
194 Wolfganga Amadeusza Mozarta wraz z solistami . Koncert odbędzie się w Bazylice 
Katedralnej. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Olsztyńskie Towarzystwo muzyczne przy 
wsparciu Samorządu Miasta Olsztyna. Koncert stanowi niezwykle wydarzenie kulturalne i 
historyczne . Proponuje, aby w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczyć 
środki na upamiętnienie tego wydarzenia i zarejestrowanie  na płycie DVD

Nie(złomna) miłość – internaktywna rzeźba 
z kłódek olsztyńskich zakochanych

Kłódki,które są zakładane przez nowożeńców na balustradach olsztyńskich mostów trzeba 
zdjąć lub odciąć precyzyjnie uszy kłódek. Z uzyskanych uszu kłódek poprzez ich połączenie 
zostanie wykonana forma plastyczna symbolizująca drogę życiową, a jednocześnie w związku z 
zaangażowaniem w projekt artystów będzie to również dzieło sztuki. . Materiał z pozostałych 
części kłódek zostanie wykorzystany do stworzenia elementów (być może serduszek), które 
będzie można przemieszczać na wykonanej instalacji oraz cokołu, na którym zostanie 
umieszczona oraz tabliczki informującej o tym, jak rzeźba powstała i dlaczego.

Budowa tartanowej bieżni lekkoatletycznej 
w Parku nad Jeziorem Czarnym

Przedmiotowy projekt polega na budowie ogólnodostępnej kilkutorowej bieżni 
lekkoatletycznej z nawierzchnią tartanową w Parku nad Jeziorem Czarnym w Olsztynie na 
działce nr 36-4/3

Budowa boiska do piłki ręcznej z 
infrastrukturą do rozgrywek w piłkę 
siatkową,koszykową oraz badmintona w 
rejonie ulicy Witosa.

Projekt zakłada budowę wielofunkcyjnego boiska do piłki ręcznej z sztuczną nawierzchnią wraz 
z elementami infrastruktury umożliwiającymi rozgrywanie meczy w piłkę koszykową, siatkową 
oraz badmintona. W ramach zadania powstanie: boisko z sztuczną nawierzchnią o wymiarach 
30X15 metrów. Elementy do prowadzenia rozgrywek w piłkę ręczną, koszykową, siatkową oraz 
w badmintona; ławeczki, piłkochwyty, ścieżki, oświetlenie (w miarę możliwości finansowych). 
Wspomniane boisko zrealizowane będzie na działce 126/3 obręb 125 znajdującej się przy ul. 
Witosa w Olsztynie.



Zintegrowane

29 Psia Strefa – miejski wybieg dla psów 300000

30 300000

32 Osiedlowe boisko do mini piłki nożnej 240000

Pomysł Psiej Strefy powstał po utworzeniu inicjatywy Pies w Olsztynie, której działania 
ułatwiają mieszkańcom oraz turystom odwiedzającym Olsztyn, dostęp do informacji o 
miejscach przyjaznych psom w naszym mieście. Szybko okazało się, że podstawową bolączką 
właścicieli czworonogów jest brak wybiegów dla psów – miejsc, gdzie można bezpieczne, bez 
obawy przed mandatem, pozwolić swojemu psu na swobodne bieganie czy zabawę z innymi 
psami. Wybiegi, które już w Olsztynie są zbyt małe, nieatrakcyjne i zaniedbane, a ich ilość jest 
zdecydowanie niewystarczająca. Cały projekt Psiej Strefy zakłada trzy części składowe: parking, 
ścieżkę łączącą parking z Psią Strefą oraz samą Psią Strefę czyli ogrodzony teren podzielony na 
część rekreacyjną i sportową. Całość położna na osiedlu Mazurskim, droga wyjazdowa na 
Szczytno, wjazd na parking Psiej Strefy – od strony pętli autobusów nr 5 i 16.

Rewaloryzacja zabytkowego Parku 
Miejskiego w Jakubowie – etap II

W ramach etapu 2 w 2017 r.planowane jest wykonanie prac rozbiórkowych starej asfaltowej 
nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni w okolicach sceny (dawnej muszli koncertowej) przy 
Jeziorku Mumel, wykonanie instalacji elektrycznej oraz remont schodów parkowych. Park 
Miejski Jakubowo usytuowany jest w strefie podmiejskiej północnej części Olsztyna, pośrodku 
południowego krańca Lasu Miejskiego, na prawym brzegu Łyny, po zachodniej stronie Alei 
Wojska Polskiego, przy szosie wylotowej na północ, prowadzącej w kierunku Dobrego Miasta. 
Park Miejski Jakubowo został wpisany do rejestru zabytków decyzją nr A-4328 z dnia 25 
stycznia 2005r. Właścicielem Parku jest Gmina Olsztyn, natomiast administratorem jest Zarząd 
Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie

Budowa boiska do mini piłki nożnej na działce 27-37/3 w Parku Jakubowo, usunięcie starej 
nawierzchni (ziemia, trawa, krawężniki), stalowe przetargi. Wyrównanie i utwardzenie terenu 
pod murawę, zakup i montaż bramek, zakup i montaż piłkochwytów, małej trybuny na 30 osób, 
usunięcie krzewów rosnących w obrębie boiska , nasadzenie nowych, zakup i montaż 5 szt. 
ławek parkowych, montaż dodatkowego oświetlenia,  zakup osprzętu piłkarskiego, zakup i 
montaż elementów wyposażenia do celów spotkań sąsiedzkich i wizyt gości z innych dzielnic



Zintegrowane

93 Olsztyński Impuls Życia 182000

113 Sieć zdrojów wody pitnej w Olsztynie 299999

115 290000

125 „Centrum aktywnego Seniora” 300000

W ramach realizacji programu OIŻ zostanie zakupionych ok. 20 automatycznych defibrylatorów 
zewnętrznych (AED) wraz z szafkami przystosowanymi do montażu na zewnątrz budynku 
wyposażonymi m.in. w monitoring, alarm (wizualny i akustyczny) automatyczne 
powiadomienie odpowiednich służb, system ogrzewania/wentylacji oraz oświetlenie. Dzięki 
instalacji urządzeń na zewnątrz będą one dostepne 24/7.Urządzenia zostaną zainstalowane 
w miejscach występowania dużych skupisk ludności (Park Centralny, Stare Miasto, CRS 
Ukiel, węzły przesiadkowe Komunikacji Miejskiej) oraz w miejscach do których czas 
dojazdu profesjonalnych służb może być zbyt długi (np. Osiedle Gutkowo, Osiedle 
Redykajny, Osiedle Generałów, Zacisze).Dokładna lokalizacja urządzeń zostanie uzgodniona 
m.in. z Wojewódzka Stacją Pogotowia Ratunkowego (przy uwzględnieniu liczby Nagłych 
Zatrzymań Krążenia w ostatnich latach).
Ponadto program przewiduje zakup tablic z intrukcją udzielania pierwszej pomocy oraz użycia 
defibrylatora (do umieszczania w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia) a także ulotek 
informacyjnych dla mieszkańców z lokalizacją AED (zarówno zakupionych w ramach progamu 
jak i obecnie dostępnych).

Zakup i zainstalowanie 16 zdrojów wody pitnej w miejscach publicznych. Lokalizacja zdrojów 
powinna być wybrana tak, aby były one dostępne dla jak najszerszej liczby mieszkańców tj. 
skrzyżowania traktów pieszych, miejsca w których przebywa duża liczba osób. Proponowane 
lokalizacje w załączeniu. Dodatkowym celem powinna być akcja uświadamiająca walory picia 
wody wodociągowej. Akcja taka powinna polegać na przeprowadzeniu kampanii reklamowej w 
środkach własnych Miasta Olsztyna (słupy reklamowe, przystanki autobusowe, strona UM, 
profil na facebooku oraz Twitterze). W ramach akcji powinna zostać stworzona marka/hasło 
reklamujące picie wody wodociągowej (np. estetyczna naklejka dla restauracji, które gościom 
podają taką wodę). Poszukiwania takiego hasła mogą zostać zorganizowane jako konkurs dla 
mieszkańców miasta.

Program telewizyjny „Sportowe 
podwórko” W mediach zbyt mało mówi się o sporcie amatorskim, uprawianym przez mieszkańców, a głównie przez dzieci i młodzież. Chcielibyśmy produkować cykliczny program telewizyjny, który w atrakcyjny sposób będzie pokazywał dobre przykłady aktywności sportowej młodzieży na wszystkich olsztyńskich osiedlach. Program będzie emitowany w ramówce Telewizji Olsztyn oraz na stronie internetowej www.telewizjaolsztyn.pl. Planowany projekt zakłada realizacje cyklu 40 programów edukacyjnych. Realizacja przez 10 miesięcy, jeden magazyn w tygodniu. Czas trwania jednego odcinka średnio do 15 minut.

„Centrum aktywnego Seniora” to próba reaktywacji istniejącego lecz aktualnie 
niewykorzystanego miejsca w obiekcie i w otoczeniu basenu przy ul. Głowackiego.

http://www.telewizjaolsztyn.pl/


Zintegrowane

136 200000

140 Rap Festiwal 2 300000

147 44500

156 Olsztyn Young Jazz Festiwal 47500

158 Cyfryzacja osiedlowych bibliotek 264800

Nie słowo lecz obraz – utworzenie 
pracowni fotograficznej

Celem jest zwiększenie dostępu do edukacji artystyczno-informatycznej poprzez stworzenie 
pracowni fotograficznej w Bibliotece Publiczno – Szkolnej na Os. Dajtki w Olsztynie. W ramach 
zadania, na potrzeby pracowni fotograficznej należałoby zaadoptować pomieszczenia 
techniczne znajdujące się w zasobach Biblioteki. Pracownia fotograficzna powinna składać się z 
takich stanowisk dydaktycznych jak stanowisko spełniające rolę studia/atelier fotograficznego, 
stanowisk komputerowych, czytelni – galerii do eksponowania prac uczestników oraz 
zaproszonych fotografów.
Organizacja drugiej części RAP FESTIWALU, czyli występy najlepszych polskich raperów, plus 
pokazy związane z kulturą hip-hop. Dodatkowo organizacja bitwy freestylowej. Miejsce: Plaża 
Miejska w Olsztynie.

„Koncert muzyki klasycznej w Parku 
Centralnym w Olsztynie”

Koncerty muzyki klasycznej w Olsztynie są świetnym pomysłem na wykorzystanie potencjału, 
który leży w sercu miasta Olsztyna. Reprezentacyjnym instrumentem tych występów będzie 
żywy fortepian koncertowy, który nieznacznie odbiega od tych z Konkursów Chopinowskich. 
Koncerty miałyby odbywać się cyklicznie w każdą niedzielę o godz. 13.00 podczas wakacji 2017 
roku. Oznacza to dziewięć występów dziewięciu pianistów. Planowany  czas trwania jednego 
koncertu to godzina.

Festiwal ma potrwać trzy dni i ściągać artystów młodego oraz średniego pokolenia, którzy są 
gwiazdami Jazzu do Olsztyna. Lokalizacją festiwalu będzie Olsztyńskie Planetarium. Naszym 
celem jest wzbudzenie zainteresowania szerokiej publiczności  aktualną muzyką jazzową, 
wsparcie młodych twórców oraz edukacja młodych muzyków. Miejski Ośrodek Kultury będzie 
wspierać festiwal przy obsłudze technicznej. Planujemy 8 koncertów, pokaz niemego filmu z 
muzyką na żywo, warsztaty muzyczne prowadzone przez profesjonalnych muzyków 
występujących w trakcie organizowanego wydarzenia oraz z Uniwersytetu Warmińsko- 
Mazurskiego ( m.in.. Sebastian Słodrzyński , Piotr Wojtasik, dr hab.. Roman Kuźniak prof.. 
UWM). Przewidujemy uroczyste otwarcie oraz zamknięcie festiwalu
W następujących filiach Biblioteki Miejskiej w Olsztynie: nr 5 -Orłowicza 27, nr 6 -Jarocka 65, 
NR 9 Żołnierska 47, nr 13- Sikiryckiego 9., stworzenie nowoczesnych cyfrowych punktów 
skierowanych do mieszkańców osiedli . Zakupione zostałyby: komputery na miarę czasów, 
tablety, urządzenia wielofunkcyjne, audiobooki,itp...



Zintegrowane

159 5154,55
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Doposażenie przestrzeni warsztatowej w 
BWA Galerii sztuki w Olsztynie

Celem zadania jest stworzenie bezpiecznej i nowoczesnej przestrzeni warsztatowej, w której 
dziec maja okazję rozwijać kreatywność, samodzielność, a także wrażliwość estetyczną. 
Warsztaty artystyczne odbywają się w holu galerii, dlatego wyposażenie musi być „mobilne”. 
Aktualnie funkcję stołów i krzesełek pełnią płyty pilśniowe ułożone na koziołkach i kubiki, na 
których siadają dzieci. Aby galerii mogła jeszcze sprawniej funkcjonować w obszarze edukacji 
artystycznej, niezbędny jest zakup wyposażenia przestrzeni warsztatowej – plastikowych 
stołów i krzesełek dostosowanych do potrzeb dzieci, koszyczków na kredki i inne narzędzia, a 
także materiałów plastycznych wielokrotnego użytku – pędzli, palet, nożyczek.

Olsztyńska Akademia Dzieci jest organizowana na zasadzie wolontariatu. Wspierana jest przez 
OPiOA oraz IRZiBŻPAN, PAN w Olsztynie, przez udostępnienie sal na sesje wykładowe oraz 
warsztaty. W kolejnym roku akademickim 2016/2017 planowane jest zorganizowanie trzech 
sesji wykładowych, w których wykładowcami bedą dzieci w wieku 6-12 lat oraz zaproszony 
każdorazowo pracownik naukowy z wybranej dziedziny nauki.

Zadanie polega na zorganizowaniu turnieju piłkarskiego na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 3 
w Olsztynie (Park Kusocińskiego) dla dzieci i młodzieży z okolicznych osiedli (Kormoran, 
Kościuszki, Mazurskie, Kętrzyńskiego). Turniej jednodnowy, z podziałem na roczniki.
To jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów o olsztyńskim rodowodzie obchodzący w 
2017 roku 25 urodziny. Muzykę zespołu określa się mianem rocka nawiązującego do tradycji lat 
60-tych oraz gitarowej muzyki angielskiej z lat 90-tych. Formacja ma na koncie osiem wydanych 
płyt autorskich i jeden album :Best of. Program obchodów będzie miał charakter przekrojowy, 
dlatego zostanie wypełniony utworami muzycznymi i piosenkami powszechnie znanymi i 
lubianymi. Swój udział w jubileuszu zapowiedzieli znani i powszechnie lubiani olsztyńscy 
artyści.
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