
WYNIKI GŁOSOWANIA NA WNIOSKI OSIEDLOWE  
OLSZTYŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

 
LICZBA ODDANYCH GŁOSÓW – 12 950 
LICZBA PRZYZNANYCH PUNKTÓW – 64 144 

 
Kolorem szarym oznaczono projekty, które otrzymały największą liczbę punktów i zostaną zrealizowane w roku 2015 
 

Nr projektu Nazwa zadania Osiedle Wartość zadania 
(w zł) Opis zadania 

Liczba 
oddanych 
punktów  

Liczba oddanych 
głosów 

4 
Ścieżka zdrowia dla 

mieszkańców Osiedla 
Brzeziny 

Brzeziny 70 120 
Stworzenie rzędu obiektów służących do 

aktywnego spędzania czasu związanego z 
rozwojem kondycji fizycznej os. Brzeziny 

97 33 

45 
Wykonanie projektów budowy 
przejść między ulicami i ich 

realizacja 
Brzeziny 100 000 

Wykonanie projektów technicznych oraz 
budowa przejścia między ul. Wawrzyczka i 

Wengris, ul. Martyniaka i Karnickiej, ul. 
Wawrzyczka i Wadowskiego, ul. Szczekin-

Krotowa i ścieżką do CH Real, 
ul. Olszewskiego i os. Generałów, ul. Młynka i 

Dubiskiego, ul. Młynka i Towarnickiego 
i ul. Dubiskiego i Wawrzyczka 

206 50 

57 
Modernizacja chodnika 

wzdłuż ul. Szostkiewicza 
i Warzyczka 

Brzeziny 90 000 
Budowa nowego ciągu pieszego wzdłuż 

ul. Szostkiewicza i Wawrzyczka (do mostu na 
Łynie do skrzyżowania z ul. Olszewskiego) 

164 41 

124 Wybieg dla psów na Osiedlu 
Brzeziny Brzeziny 88 750 Budowa wybiegu dla psów na osiedlu 

Brzeziny 32 16 

razem 499 140 

Nr projektu Nazwa zadania Osiedle Wartość zadania 
(w zł) Opis zadania 

Liczba 
oddanych 
punktów  

Liczba oddanych 
głosów 

16 
Doposażenie w sprzęt do 

ćwiczeń - plac zabaw przy ul. 
Kąkolowej 

Dajtki 63 796 

Zainstalowanie przyrządów do ćwiczeń i 
huśtawek dla dzieci, zakup linarium oraz 

ułożenie chodnika przy placu zabaw i 
zainstalowanie lamp oświetleniowych na 

placu. 

79 25 



17 
Modernizacja chodnika przed 
S.P. nr 18 i Biblioteką Miejską 

- ul. Żytnia 71 
Dajtki 100 000 Wymiana chodnika na kostkę brukową oraz 

dodanie elementów zieleni 660 139 

28 
Remont nawierzchni chodnika 

i krawężnika na długości 
135m przy ul. Siewnej 

Dajtki 41 000 
Wymiana zniszczonych płytek chodnikowych i 

krawężników położonych w latach 80 na 
nowe 

228 48 

60 

Upowszechnienie 
różnorodnych form 

aktywności fizycznej - 
modernizacja kortu 

tenisowego przeznaczonego 
do użytku publicznego 

Dajtki 100 000 
Modernizacja przeznaczonego do użytku 

publicznego kortu tenisowego położonego na 
zapleczu budynków przy ul. Żytniej 52 i 54  

645 134 

82 Park wypoczynkowo - 
rekreacyjny Dajtki 98 000 

Ułożenie chodnika, zainstalowanie lamp 
oświetleniowych, ławek oraz sprzętu 

sportowego na obszarze zielonym pomiędzy 
ul. Zbożową a ul. Siewną 

105 33 

razem 1 717 379 

Nr projektu Nazwa zadania Osiedle Wartość zadania 
(w zł) Opis zadania 

Liczba 
oddanych 
punktów  

Liczba oddanych 
głosów 

66 
Budowa miejsc postojowych 

przy ul. Kleeberga na os. 
Generałów 

Generałów 92 000 Budowa 21 miejsc postojowych w pasie ul. 
Kleeberga 1 143 240 

104 

Budowa infrastruktury "kino 
pod chmurką" dla poprawy 

funkcji kulturalnej i 
wypoczynkowej Osiedla 

Generałów 

Generałów 100 000 

Projekt zakłada wybudowanie infrastruktury 
do wyświetlania i projekcji filmów w ramach 

Kina pod Chmurką. Dodatkowo w razie 
sukcesu zadania zatytułowanego "Mini-
amfiteatr, plaże wśród blokowisk, pałac 

zabaw i infrastruktura rowerowa dla rozwoju 
rekreacji, kultury i wypoczynku w olsztyńskich 

sypialniach" w kategorii "miejski", Kino pod 
Chmurką na Osiedlu Generałów będzie 

uzupełnieniem dużego projektu miejskiego, 
który zakłada m. in. znaczny wzrost funkcji 
kulturalnej i wypoczynkowej południowych 

dzielnic Olsztyna 

139 54 



158 Park rozrywki dla 
mieszkańców Generałów 80 000 Plac do gier, zabaw i innych form rozrywki na 

osiedlu Generałów 450 132 

189 Zielone miejsca parkingowe 
na osiedlu Generałów Generałów 100 000 

Zielone miejsca parkingowe na obszarach 
rozjeżdżonych trawników przy ul. Złotej, 
Bartąskiej, Kutrzeby, Maczka, Grota – 

Roweckiego, Hallera, Okulickiego, 
Wilczyńskiego – na terenach gminnych 

465 107 

razem 2 197 533 

Nr projektu Nazwa zadania Osiedle Wartość zadania 
(w zł) Opis zadania 

Liczba 
oddanych 
punktów  

Liczba oddanych 
głosów 

42 Remont ul. Zyndrama z 
Myszkowic Grunwaldzkie 100 000 Przełożenie bruku na odcinku: Grunwaldzka - 

na skarpie 650 144 

43 Wymiana chodnika przy 
ul. Kromera Grunwaldzkie 100 000 

Wymiana istniejącej nawierzchni chodnika na 
polbruk od ul. Grunwaldzkiej do wjazdu do 

kręgielni 
920 191 

87 Remont nawierzchni chodnika 
(wymiana) ul. Smętka 28 Grunwaldzkie 30 000 Wymiana nawierzchni chodnika na kostkę 

polbrukową przy budynku Smętka 28 i 28A 220 79 

93 
Przebudowa układu 

komunikacyjnego w obrębie 
Targowiska Miejskiego 

Grunwaldzkie 50 000 
Opracowanie koncepcji przebudowy układu 

komunikacyjnego w obrębie Targowiska 
Miejskiego 

419 110 

95 Patroni naszych ulic - tablice 
informacyjne na ulicach Grunwaldzkie 10 000 

Zadanie polega na opracowaniu oraz 
montażu trzynastu tablic informacyjnych z 

krótkim opisem patronów ulic osiedla 
Grunwaldzkiego oraz historycznymi nazwami 
ulic. Tablica będzie dodatkowo posiadała kod 

QR, który będzie przekierowywał 
użytkowników tej popularnej aplikacji, do 
strony internetowej. Na stronie zostaną 

umieszczone rozbudowane wersje biogramu 
w różnych wersjach językowych.  

20 10 



145 Pumptrack Grunwaldzkie Grunwaldzkie 90 000 

Budowa toru do jazdy rowerem tzw. 
Pumptrack-a. Pumptrack pozwala na 

wspaniałą zabawę bez względu na wiek 
użytkowników, pozwala na treningi 

entuzjastom wielu dyscyplin rowerowych. 
Budowa toru pozwoli na aktywne spędzanie 
czasu oraz rozwijanie umiejętności w jeździe 

rowerem.  

1 513 317 

razem 3 742 851 

Nr projektu Nazwa zadania Osiedle Wartość zadania 
(w zł) Opis zadania 

Liczba 
oddanych 
punktów  

Liczba oddanych 
głosów 

11 

Budowa chodnika wraz z 
oświetleniem wzdłuż ul. 

Sokolej na odc. od ul. Orlej do 
Sokolej 6A 

Gutkowo 100 000 
Budowa chodnika z polbruku wraz z 

oświetleniem wzdłuż ul. Sokolej na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Orlą do Sokolej 6A 

1 705 351 

22 
Rozbudowa plaży osiedlowej 
nad J. Ukiel w sąsiedztwie ul. 

Bałtyckiej - Os. Gutkowo 
Gutkowo 55 000 Rozbudowa i modernizacja plaży osiedlowej 

w Gutkowie 133 48 

23 Oświetlenie ul. Przepiórczej Gutkowo 30 000 
Budowa lamp oświetleniowych lub 

zawieszenie oświetlenia na istniejących na 
ulicy Przepiórczej słupach 

606 123 

56 Siłownia pod chmurką - małe 
centrum rekreacji Gutkowo 50 000 

Budowa siłowni pod chmurką ze sprzętem dla 
dorosłych i młodzieży oraz kilkoma małymi 

przyrządami do zabaw dla dzieci. 
246 63 

162 

Kontynuacja remontu i 
rozszerzenie parkingu przy 
"Orliku 2012" S.P. nr 19, 

Gimnazjum nr 15 i 
Przedszkola Miejskiego nr 21 

Gutkowo 50 000 

Kontynuacja remontu i rozszerzenie parkingu 
przy "Orliku 2012" S.P. nr 19 im. Mikołaja 

Kopernika, Gimnazjum nr 15 i Przedszkola 
Miejskiego nr 21 w Olsztynie  

747 163 

razem 3 437 748 

Nr projektu Nazwa zadania Osiedle Wartość zadania 
(w zł) Opis zadania 

Liczba 
oddanych 
punktów  

Liczba oddanych 
głosów 



32 Siłownia na powietrzu dla 
dorosłych przy ul. Kanta Jaroty 50 000 

Ustawienie ośmiu urządzeń do ćwiczeń na 
powietrzu dla dorosłych przy ul. Kanta 42a - 

56 
90 33 

33 
Remont nawierzchni 

chodników przy ul. Kanta, 
Herdera i Wiecherta 

Jaroty 100 000 

Naprawa nawierzchni z płytek betonowych 
lub wymiana istniejącej nawierzchni 

chodników na polbruk przy ul. Kanta, Herdera 
i Wiecherta 

500 135 

34 Dokończenie budowy 
ul. Bajkowej na Osiedlu Jaroty Jaroty 100 000 

Dokończenie budowy 70 m drogi od ul. Kanta 
do skrzyżowania przy Kościele Matki Boskiej 

Fatimskiej (podbudowa, krawężniki oraz 
nawierzchnia z polbruku) 

1422 312 

35 Rewitalizacja oczka wodnego 
przy ul. Kanta 42 - 54 Jaroty 100 000 

Odtworzenie i naprawa brzegów oczka 
wodnego, wykonanie prac związanych z 

urządzeniem ścieżek spacerowych i 
nasadzeniem zieleni oraz montaż urządzeń 

na placu zabaw i placu sportowym 

232 75 

49 Stworzenie miejsca rekreacji, 
sportu i kultury przy ul. Witosa Jaroty 100 000 Budowa urządzeń służących rekreacji oraz 

propagowaniu kultury 133 56 

53 Budowa ścieżki rekreacyjnej 
Wilczyńskiego - Witosa Jaroty 100 000 

Budowa ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo - 
rowerowego łączącego ul. Wilczyńskiego i 

Witosa 
305 101 

94 

Wykonanie wymiany 
nawierzchni chodnika i 

zatoczek dojazdowych przy 
Szkole Podstawowej nr 32 w 

Olsztynie 

Jaroty 50 000 
Wymiana płytek chodnikowych oraz 

krawężników. Naprawa nawierzchni w 
zatoczkach dojazdowych do szkoły 

1 252 260 

99 
Budowa placu do mini - golfa 

dla poprawy funkcji 
rekreacyjnej osiedla Jaroty 

Jaroty 100 000 

Projekt zakłada wybudowanie infrastruktury 
do uprawiania mini - golfa. Dodatkowo w 

razie sukcesu zadania zatytułowanego "Mini-
amfiteatr, plaże wśród blokowisk, pałac 

zabaw i infrastruktura rowerowa dla rozwoju 
rekreacji, kultury i wypoczynku w olsztyńskich 
sypialniach" w kategorii "miejski", mini - golf 
na Jarotach będzie uzupełnieniem dużego 
projektu miejskiego, który zakłada m. in. 

znaczny wzrost funkcji rekreacyjnej 
południowych dzielnic Olsztyna 

131 57 

112 Ciąg spacerowo -rowerowy Jaroty 70 000 
Wykonanie ciągu spacerowo - rowerowego 

na tzw. Ul starej Jarockiej (od Kanta do 
Mroza)poprzez utwardzenie nawierzchni 

1 483 371 



wyraźnie określenie ciągu spacerowego oraz 
ciągu rowerowego tzw. ścieżka rowerowa. 
Zamontowanie na stałe kilku ławek a obok 

kosze na śmieci. 

185 Siłownia na świeżym 
powietrzu Jaroty 30 000 Zamontowanie urządzeń do ćwiczeń siłowych 175 88 

186 

Oświetlenie ciągu pieszego 
oraz schodów terenowych 
między al. Sikorskiego a 

ul. Jarocką 

Jaroty 25 000 
Oświetlenie ciągu pieszego oraz schodów 
terenowych między al. Sikorskiego a ul. 

Jarocką 
235 64 

razem 5 958 1 552 

Nr projektu Nazwa zadania Osiedle Wartość zadania 
(w zł) Opis zadania 

Liczba 
oddanych 
punktów  

Liczba oddanych 
głosów 

46 
Zagospodarowanie skweru u 

zbiegu ul. Kościuszki 
i Pl. Pułaskiego 

Kętrzyńskiego 100 000 

Zagospodarowanie skweru poprzez 
poprawienie ciągów pieszych i 

uporządkowanie zieleni, zainstalowanie 
oświetlenia i przygotowanie miejsca do 

zmiennych ekspozycji artystycznych 

56 17 

74 Rewitalizacja podwórka przy 
Placu Konsulatu Polskiego Kętrzyńskiego 61 000 

Odnowienie i urządzenie dawnego placu 
zabaw oraz budowa wiaty śmietnikowej w 

podwórku na zapleczu pl. Konsulatu 
Polskiego. 

3 3 

91 

Drugi etap zagospodarowania 
podwórka przy ul. Kopernika - 
Kętrzyńskiego - Kościuszki - 

Pl. Pułaskiego 

Kętrzyńskiego 100 000 
Zagospodarowanie podwórka przy ul. 

Kopernika - Kętrzyńskiego - Kościuszki - Pl. 
Pułaskiego 

1 279 261 

92 

Dotyczy terenu 
zlokalizowanego w narożu 
budynków: Kosciuszki 14, 

Kościuszki 14a, 
Kętrzyńskiego 1b, 

Kętrzyńskiego 1a. Wykonanie 
II etapu kanalizacji 
deszczowej wraz z 

odprowadzeniem wody 
opadowej z w/w gruntu, 

wymiana powierzchniowa 

Kętrzyńskiego 100 000 

Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz 
z odprowadzeniem wód opadowych z gruntu 
wraz z zagospodarowaniem terenu w zieleń 

miejską, ławeczki a także wymiana i 
utwardzenie gruntu w celu usprawnenia 
poruszania się pieszych po w/w terenie. 

Poszerzenie terenu zieleni miejskiej wokół 
placu zabaw dla dzieci 

780 158 



gruntu wraz z utwardzeniem 

135 Wykonanie dojazdu do bloku 
przy ul. Kętrzyńskiego 9 Kętrzyńskiego 100 000 Wykonanie dojazdu do bloku przy ul. 

Kętrzyńskiego 9 2 171 435 

razem 4 289 874 

Nr projektu Nazwa zadania Osiedle Wartość zadania 
(w zł) Opis zadania 

Liczba 
oddanych 
punktów  

Liczba oddanych 
głosów 

29 

Naprawa schodów 
terenowych z zamocowaniem 
poręczy - barierki na skarpie 

ul. Wyszyńskiego róg 
Piłsudskiego 

Kormoran 30 000 

Naprawa nawierzchni schodów wraz z 
wyprofilowaniem oraz montaż poręczy / 

barierki wzdłuż schodów na ul. Wyszyńskiego 
obok przystanku MPK 

38 20 

31 
Ułożenie chodnika z boku 
kortów tenisowych przy ul. 

Wyszyńskiego 
Kormoran 25 000 

Wymiana istniejącej nawierzchni chodnika 
między bursą szkolną a kortami tenisowymi 

(odcinek ok. 30m) 
38 14 

37 Naprawa traktu ulicznego 
wzdłuż ul. Wyszyńskiego 18 Kormoran 50 000 Wylanie nowego dywanika asfaltowego w 

uszkodzonych miejscach 46 19 

38 

Naprawa chodnika łączącego 
osiedlowy ciąg spacerowy z 

dojściem do budynku ul. 
Żołnierska 22 

Kormoran 40 000 
Naprawa chodnika osiedlowego pomiędzy 

ciągiem spacerowym a budynkiem ul. 
Żołnierskiej 22 

26 14 

47 Naprawa schodów 
terenowych - ul. Żołnierska 47 Kormoran 15 000 

Naprawa i wyprofilowanie schodów oraz 
zamontowanie poręczy - barierki wzdłuż 

schodów w pobliżu Biblioteki nr 9 / ul. 
Żołnierska 47 

8 5 

109 

Wymiana chodnika i schodów 
z zamontowaniem poręczy - 

barierki przy budynku 
Dworcowa 38 w kierunku ul. 

Dworcowej 

Kormoran 37 000 

Wymiana chodnika i schodów z 
zamontowaniem poręczy - barierki przy 
budynku Dworcowa 38 w kierunku ul. 

Dworcowej 

314 67 

163 Wyrównanie asfaltu przy 
nowej szkole gastronomicznej Kormoran 100 000 

Wyrównanie asfaltu pomiędzy szkołą 
gastronomiczną a blokiem nr 18 przy ul. 

Wyszyńskiego 
33 14 



184 

Naprawa terenowych 
schodów w pobliżu Biblioteki 

nr 9 (ul. Żołnierska) oraz 
naprawa oświetlenia 

istniejącego 

Kormoran 18 000 
Naprawa terenowych schodów w pobliżu 

Biblioteki nr 9 (ul. Żołnierska) oraz naprawa 
oświetlenia istniejącego 

211 55 

razem 714 208 

Nr projektu Nazwa zadania Osiedle Wartość zadania 
(w zł) Opis zadania 

Liczba 
oddanych 
punktów  

Liczba oddanych 
głosów 

77 Dokończenie remontu ulicy 
Tęczowej Kortowo 100 000 

Wykonanie nawierzchni jezdni i chodników 
oraz krawężników zgodnie z istniejącym 

projektem 
608 123 

78 

Rewitalizacja zbiornika 
wodnego pomiędzy ul. 

Tęczową i Promienistą na 
Słonecznym Stoku 

Kortowo 100 000 
Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji. 

Wybagnowanie zbiornika i zagospodarowanie 
terenu. 

26 7 

103 Czytelnia pod chmurką Kortowo 100 000 Projekt zakłada powstanie biblioteki pod 
chmurką na osiedlu Kortowo 14 8 

Razem 
 648 138 

Nr projektu Nazwa zadania Osiedle Wartość zadania 
(w zł) Opis zadania 

Liczba 
oddanych 
punktów  

Liczba oddanych 
głosów 

30 
Wymiana chodnika i kapitalny 

remont schodów przy ul. 
Kościuszki 

Kościuszki 100 000 

Wymiana istniejącej nawierzchni chodnika na 
polbruk wraz wymianą krawężników oraz 
remont schodów (wyłożenie polbrukiem, 

wykonanie zjazdu dla wózków oraz wymiana 
poręczy) 

713 146 



55 
Montaż trwałych urządzeń 

sprawnościowych - siłownia 
plenerowa 

Kościuszki 34 828 

Siłownia plenerowa stwarza możliwość 
bezpłatnego korzystania z bezpiecznego 

zestawu urządzeń sprawnościowych, 
zapewniających pełen zakres ćwiczeń 

rekreacyjnych, zwiększenie wytrzymałości 
oraz dobre samopoczucie. Użytkownicy to 
młodzież niesłysząca oraz mieszkańcy z 

najbliższego środowiska 

46 15 

73 
Wymiana nawierzchni 

chodnika przy ul. Piłsudskiego 
23-35 

Kościuszki 50 000 Wymiana nawierzchni chodnika na kostkę 
brukową przeplataną kostką granitową 420 84 

81 Remont nawierzchni chodnika 
przy ul. Traugutta - etap 2 Kościuszki 50 000 

Rozbiórka istniejącego chodnika z płytek 
betonowych oraz wykonanie nowego 

chodnika z kostki betonowej 
920 184 

razem 2 133 438 

Nr projektu Nazwa zadania Osiedle Wartość zadania 
(w zł) Opis zadania 

Liczba 
oddanych 
punktów  

Liczba oddanych 
głosów 

105 Pałac zabaw dla dzieci przy 
plaży w Likusach Likusy 100 000 

Projekt zakłada wybudowanie placu zabaw 
wzorem warszawskich placów zabaw, w 

pobliżu plaży w Likusach. Będzie to 
kontynuacja działań I edycji OBO 

169 41 

119 utwardzenie przejść pomiędzy 
ulicami osiedlowymi Likusy 90 000 

Utwardzenie przejścia oraz zamontowanie 
latarni ulicznych pomiędzy ulicami Wędkarską 
a Jagodową, Klonową a Dębową i Limbową a 

Jodłową 

111 36 

122 

Budowa chodników 
obustronnie na ul. Sosnowej 

oraz budowa chodnika 
ul. Brzozowa na odc. od 

ul. Brzozowej do ul. Sosnowej 

Likusy 99 000 
Budowa chodników na wymienionych ul. w 

dużym stopniu rozwiązuje układ 
komunikacyjny w tej części osiedla 

536 120 

razem 816 197 



Nr projektu Nazwa zadania Osiedle Wartość zadania 
(w zł) Opis zadania 

Liczba 
oddanych 
punktów  

Liczba oddanych 
głosów 

19 
Budowa parkingu i chodnika 
przy ul. Pstrowskiego 34 i ul. 

Gdyńskiej 
Mazurskie 100 000 

Budowa parkingu, modernizacja chodnika 
oraz ustawienie donic z zielenią przy ul. 

Pstrowskiego 34 i ul. Gdyńskiej 
1 900 384 

61 

Wymiana nawierzchni 
chodnika, uzupełnienie 
oświetlenia ulicznego i 
rekultywacja terenów 

zielonych - ul. Białostocka 

Mazurskie 80 000 

Wymiana nawierzchni chodnika na polbruk, 
uzupełnienie oświetlenia ulicznego i 
rekultywacja terenów zielonych - ul. 

Białostocka 

2 267 456 

134 
Chodnik od ul. Elbląskiej do 
przystanku autobusowego 

przy ul. Synów Pułku 
Mazurskie 100 000 Wykonanie chodnika od przejścia przy ul. 

Elbląskiej do przystanku przy ul. Synów Pułku 412 86 

razem 4 579 926 

Nr projektu Nazwa zadania Osiedle Wartość zadania 
(w zł) Opis zadania 

Liczba 
oddanych 
punktów  

Liczba oddanych 
głosów 

67 
Wymiana chodnika przy 

ul. Jeziornej obok wieżowców 
nr 5, 3, 1A, 1 

Nad Jeziorem 
Długim 50 000 Wymiana chodnika przy ul. Jeziornej w 

sąsiedztwie budowy wielorodzinnej 1 309 263 

89 
Kronika rodziny - kronika 
dzielnicy, czyli sesja na 

moście 

Nad Jeziorem 
Długim 4 900 

Jedno zdjęcie w roku. Jednego dnia w roku 
fotografujemy rodziny na moście. Akcję 

wieńczy wernisaż zdjęć, a po latach 
wydajemy kronikę rodziny, kronikę dzielnicy 

32 9 

128 
Wykonanie ogrodzenia 

podwórka, utwardzenie gruntu 
pod kontenerami na śmieci 

Nad Jeziorem 
Długim 15 000 

Brama wjazdowa, ogrodzenie - siatka na 
słupkach oraz furtka, polbruk pod kontenery 

przy Al. Przyjaciół 6,8,10  
210 47 

155 

II etap budowy strefy rozrywki 
nad Jeziorem Długim - 

siłownia zewnętrzna i strefa 
rozgrzewki dla biegaczy 

Nad Jeziorem 
Długim 76 331 Siłownia zewnętrzna nad Jeziorem Długim 327 85 



razem 1 878 404 

Nr projektu Nazwa zadania Osiedle Wartość zadania 
(w zł) Opis zadania 

Liczba 
oddanych 
punktów  

Liczba oddanych 
głosów 

106 

Budowa toru do gry w kapsle 
dla urozmaicenia rekreacyjno 

- rozrywkowej propozycji 
osiedla Nagórki 

Nagórki 100 000 

Projekt zakłada wybudowanie infrastruktury 
umożliwiającej przeprowadzenie zawodów w 
grze w kapsle w pobliżu dużego placu zabaw 

przy ul. Barcza 

16 8 

148 
Remont chodników na os. 

Nagórki zgodnie ze zgłoszoną 
prośbą mieszkańców 

Nagórki 50 000 

W ramach zadania planuje się remont / 
naprawę chodników wraz z odwodnieniem 

prowadzących do DDPS, przy bloku Barcza 
18, przy przystanku na Orłowicza (przy 

Biedronce), na skrzyżowaniu Orłowicza / 
Synów Pułku wg załączonych map 

520 130 

150 

Mała architektura rekreacyjna 
dla mieszkańców Nagórek 

wraz z urządzeniami do 
ćwiczeń fizycznych na 

powietrzu - kontynuacja 

Nagórki 50 000 

W projekcie planuje się wybudowanie 
zadaszonej wiaty, ławek i stołów, grilla z 

cegieł szamotowych, paleniska na ognisko z 
kamieni polnych. Dodatkowo wybudowanie 
drewnianej zadaszonej sceny oraz zakup i 

zamontowanie urządzeń do ćwiczeń na 
powietrzu dla dorosłych. Należy też ustawić 
kosze na śmieci i stojaki na rowery – jest to 

kontynuacja zadania wybranego do realizacji 
przez mieszkańców osiedla w roku ubiegłym.  

520 126 

razem 1 056 264 

Nr projektu Nazwa zadania Osiedle Wartość zadania 
(w zł) Opis zadania 

Liczba 
oddanych 
punktów  

Liczba oddanych 
głosów 

97 

Ogrodzenie, oświetlenie 
i doposażenie Parku Zdrowia 

na osiedlu Pieczewo przy 
ul. Świtycz - Widackiej II etap 

Pieczewo 100 000 

Ogrodzenie, oświetlenie i doposażenie 
dotyczy "Parku Zdrowia" który byłby 
zlokalizowany na działce miejskiej 

oznaczonej nr ewidencyjnym 161 - 25. 
Przedmiotowa działka jest położona za 

budynkiem Gębika 16,18, a przed budynkiem 
Sikiryckiego 12. 

555 124 



102 

Budowa ścianki 
wspinaczkowej dla poprawy 
funkcji rekreacyjnej osiedla 

Pieczewo 

Pieczewo 100 000 

Projekt zakłada wybudowanie infrastruktury 
do uprawiania wspinaczek górskich w pobliżu 
ulic Gębika i Turkowskiego pomiędzy ulicami 
Gębika i Świtycz – Widackiej lub pomiędzy 
lasem a budynkiem Gębika 9. Dodatkowo w 
razie sukcesu zadania zatytułowanego "Mini-

amfiteatr, plaże wśród blokowisk, pałac 
zabaw i infrastruktura rowerowa dla rozwoju 

rekreacji, kultury i wypoczynku w olsztyńskich 
sypialniach" w kategorii "miejski", ścianka 

wspinaczkowa na Pieczewie będzie 
uzupełnieniem dużego projektu miejskiego, 
który zakłada m. in. znaczny wzrost funkcji 

rekreacyjnej południowych dzielnic Olsztyna 
 

75 32 

146 
Rozbudowa parkingu dla 

pojazdów samochodowych 
przy ul. Turkowskiego 5 

Pieczewo 40 000 Rozbudowa parkingu dla pojazdów 
samochodowych przy ul. Turkowskiego 5 1 205 249 

190 Park Pieczewo Pieczewo 40 000 Zagospodarowanie lasku między ulicami 
Wachowskiego i Nienackiego 207 62 

razem 2 042 467 

Nr projektu Nazwa zadania Osiedle Wartość zadania 
(w zł) Opis zadania 

Liczba 
oddanych 
punktów  

Liczba oddanych 
głosów 

12 Budowa chodnika przy 
ul. Iwaszkiewicza Podgrodzie 100 000 

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym 
wzdłuż ul. Iwaszkiewicza wraz z poprawą 

estetyki miejsca poprzez budowę chodnika 
oraz zagospodarowanie terenu od marketu 

LIDL w kierunku S.P. nr 29 

663 147 

84 

Przedłużenie ciągu pieszo - 
rowerowego (park Centralny) 

ze ścieżką nad Łyną od 
strony Szpitala Miejskiego 

Podgrodzie 59 000 

Połączenie ciągu pieszo - rowerowego Parku 
centralnego (ulica Nowa Niepodległości) ze 
ścieżką wzdłuż rzeki Łyny kończącą się za 

posesją Szpitala Miejskiego 

3 977 1 030 



86 Remont nawierzchni chodnika 
(wymiana) ul. Iwaszkiewicza Podgrodzie 95 650 Wymiana (odcinkowa) nawierzchni chodnika 

na kostkę polbrukową 1 969 647 

razem 6 609 1 824 

Nr projektu Nazwa zadania Osiedle Wartość zadania 
(w zł) Opis zadania 

Liczba 
oddanych 
punktów  

Liczba oddanych 
głosów 

8 Oświetlenie oraz położenie 
asfaltu Podleśna 100 000 Oświetlenie i położenie asfaltu przy ul. 

Poprzecznej 11B, 13B i M.Z. Malewskiej 47A 22 11 

83 Wyposażenie placu zabaw 
przy ul. Zamenhofa Podleśna 90 000 Bezpieczna nawierzchnia poliuretanowa 

części placu zabaw 349 74 

85 Remont nawierzchni chodnika 
(wymiana) ul. Rataja 50 Podleśna 26 200 Wymiana nawierzchni chodnika na kostkę 

polbrukową przy budynku ul. Rataja 50 571 136 

razem 942 221 

Nr projektu Nazwa zadania Osiedle Wartość zadania 
(w zł) Opis zadania 

Liczba 
oddanych 
punktów  

Liczba oddanych 
głosów 

7 Budowa muszli koncertowej w 
parku Kusocińskiego Pojezierze 100 000 Wybudowanie muszli koncertowej w parku 

Kusocińskiego 232 63 

10 
Wymiana chodników na 

ul. Pana Tadeusza i 
Świtezianki 

Pojezierze 100 000 Wymiana chodników na ul. Pana Tadeusza i 
Świtezianki 58 14 

26 Remont chodników na terenie 
osiedla "Pojezierze" Pojezierze 100 000 

Wymiana nawierzchni chodników, zaczynając 
od tych o największym natężeniu ruchu 

pieszych 
33 13 



125 

Zagospodarowanie parku 
Kusocińskiego - muszla 
sceniczna w przestrzeni 

publicznej 

Pojezierze 100 000 Muszla koncertowa w przestrzeni publicznej 47 14 

126 Modernizacja chodników przy 
ul. Pana Tadeusza Pojezierze 97 500 

Modernizacja ciągów pieszych przy ul. Pana 
Tadeusza, ujednolicenie ich pod kątem 

architektonicznym, wymiarów, jak i 
materiałów 

1 341 275 

razem 1 711 379 

Nr projektu Nazwa zadania Osiedle Wartość zadania 
(w zł) Opis zadania 

Liczba 
oddanych 
punktów  

Liczba oddanych 
głosów 

18 Chodnik jednostronny na 
ul. Kocanki Redykajny 100 000 Budowa chodnika jednostronnego o długości 

ok. 100m 11 3 

24 

Droga rowerowa wzdłuż 
ul. Hozjusza - kontynuacja wg 

istniejącego projektu OBO 
2013 

Redykajny 100 000 Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż 
ul. Hozjusza 1 258 261 

41 Wykonanie nawierzchni na ul. 
Kocanki Redykajny 65 000 

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na odc. 
120 m pomiędzy dwoma skrzyżowaniami ul. 

Kocanki z ul. Dziewanny 
104 24 

razem 1 373 288 

Nr projektu Nazwa zadania Osiedle Wartość zadania 
(w zł) Opis zadania 

Liczba 
oddanych 
punktów  

Liczba oddanych 
głosów 

79 

Schody na łączniku ul. 1 Maja 
z ul. M.C. Skłodowskiej na 

wysokości teatru im. Stefana 
Jaracza 

Śródmieście 92 000 Kompleksowy remont schodów przy przejściu 
między ul. 1 Maja i ul. M.C. Skłodowskiej 690 144 



razem 690 144 

Nr projektu Nazwa zadania Osiedle Wartość zadania 
(w zł) Opis zadania 

Liczba 
oddanych 
punktów  

Liczba oddanych 
głosów 

69 

Zasilenie bibliotek 
osiedlowych w książki oraz 
zwiększenie wyposażenia 

multicentrum 

Wojska Polskiego  100 000 

Zakup książek oraz zakup programów 
komputerowych (Biblioteka ul. 

Limanowskiego 8 oraz Klub Osiedlowy 
"Przyczółek" ul. Kasprowicza 6) 

1 187 245 

70 
Remont nawierzchni chodnika 
(wymiana i uzupełnienie) ul. 

Radiowa 29 
Wojska Polskiego 25 780 

Wymiana i uzupełnienie nawierzchni 
chodnika na kostkę polbrukową przy budynku 

ul. Radiowej 29 
358 98 

71 
Remont nawierzchni chodnika 

(wymiana) ul. Wojska 
Polskiego 45 

Wojska Polskiego 10 000 
Wymiana nawierzchni chodnika na kostkę 

polbrukową przy budynku ul. Wojska 
Polskiego 45 

284 81 

88 

Remont podium sceny oraz 
schodów (dawna muszla 

koncertowa) w Parku 
Jakubowo 

Wojska Polskiego 100 000 

W ramach kontynuacji rozpoczętych w 2014r. 
prac ziemnych i budowlanych związanych z 

rewaloryzacją Parku jakubowo obejmujących 
remont miejsca po dawnej muszli koncertowej 

polegający na wymianie calej nawierzchni 
podium obecnej sceny oraz schodów po obu 

jej stronach 

2 487 520 

113 

Rzeźba art. Balbiny Świtycz - 
Widackiej "Olsztyński 

Kormoran" na wyspie w 
akwenie wodnym przy ul. 

Wojska Polskiego w Olsztynie 

Wojska Polskiego 50 000 

Ozdobienie akwenu wodnego rzeźbą 
"Olsztyński Kormoran" - umieszczając ją na 
wysepce pośrodku jeziorka przy ul. Wojska 

Polskiego 

25 8 

136 

Budowa ogólnodostępnego 
placu zabaw dla rejonu ul. 

Wojska Polskiego, 
Jagiellońska oraz 

Żeromskiego wraz z 
sąsiadującymi 

Wojska Polskiego 100 000 

Ogrodzenie terenu o pow. 880m² pod budowę 
placu zabaw oraz wyposażenie go w 

urządzenia do zabawy dla dzieci i młodzieży 
oraz utworzenie miejsca sprzyjającego 

integracji sąsiedzkiej 

3 580 729 

188 Modernizacja placu zabaw 
przy ul. Wyspiańskiego Wojska Polskiego 100 000 

Częściowe odnowienie obszaru dla 
najmłodszych dzieci na jedynej tego typu 

przestrzeni w tej okolicy 
820 186 



razem 8 741 1 867 

Nr projektu Nazwa zadania Osiedle Wartość zadania 
(w zł) Opis zadania 

Liczba 
oddanych 
punktów  

Liczba oddanych 
głosów 

27 Remont chodnika i ulicy w 
ciągu ul. Puszkina Zatorze 100 000 

Remont chodnika - wykonanie dokumentacji i 
uzyskanie pozwolenia - rozbiórka istniejącej 

nawierzchni chodnika - profilowanie i 
wykonanie nowej podbudowy chodnika - 

wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki 
betonowej typu polbruk 

 

1 855 381 

39 

Rewitalizacja podwórka - 
ułożenie chodników i 

ustawienie lamp wokół 
kamienic przy ul. 

Sienkiewicza i Żeromskiego 

Zatorze 87 000 

Ułożenie chodników wzdłuż kamienic oraz 
ustawienie lamp oświetleniowych przy ul. 

Sienkiewicza 12 i ul. Żeromskiego 11, 12, 14, 
15 

118 38 

116 

"Średniowieczny Olsztyn" - 
cykl imprez i warsztatów 

przybliżających życie w XV - 
wiecznym Olsztynie 

Zatorze 60 000 
Działalność edukacyjno - kulturalna 

propagująca aktywne spędzanie czasu z 
"Żywą Historią" 

33 13 

194 Boisko osiedlowe przy 
Gimnazjum nr 11 Zatorze 100 000 

Wykonanie miękkiej nawierzchni na boisku 
przy Gimnazjum nr 11 - nowe bramki, ławki. 

Zatorze potrzebuje boiska 
212 68 

razem 2 218 500 

Nr projektu Nazwa zadania Osiedle Wartość zadania 
(w zł) Opis zadania 

Liczba 
oddanych 
punktów  

Liczba oddanych 
głosów 

15 Budowa - dokończenie 
ul. Czereśniowej Zielona Górka 93 300 Budowa ciągu pieszo - jezdnego oraz 

postawienie dwóch latarni 1 495 299 



50 
Wymiana płytek 

chodnikowych na polbruk na 
ul. Morwowej 14-34 

Zielona Górka 50 000 Wymiana płytek chodnikowych na polbruk 
na odc. 300m ul Morwowej od nr 14 do 34 222 45 

64 
Renowacja boiska "Przy 

lesie" na osiedlu Zielona 
Górka 

Zielona Górka 85 000 
Ogrodzenie, wyrównanie terenu oraz 

doposażenie sprzętu na boisku  Zielona 
Górka 

120 28 

68 Naprawa chodników przy 
ul. M.Z. Malewskiej Zielona Górka 100 000 Remont chodników od ul. M.Z. Malewskiej 

55D do Nadleśnictwa Olsztyn 45 13 

80 Droga , ciąg pieszo-jezdny 
do pałacu Track Zielona Górka 100 000 Utwardzenie nawierzchni drogi pieszo-

jezdnej 2 548 513 

159 

Wykonanie chodnika przy ul. 
Jeżynowej od nr 8 do nr 24 

oraz przy ul. Agrestowej od nr 2 
do nr 38 

Zielona Górka 100 000 Przebudowa chodnika przy ul. Jeżynowej 
oraz budowa chodnika przy ul. Agrestowej  1 725 346 

razem 6 155 1 244 

 


