
 
Lista projektów złożonych przez mieszkańców w ramach  Budżetu Obywatelskiego miasta Ozimek na 
2018 rok podlegających głosowaniu w terminie od 1 września 2017 do 15 września 2017 
 

Numer 
na 
liście  

Tytuł projektu Opis projektu  Kwota PLN Lokalizacja 
projektu 

1 Remont chodnika 
łączący ul. 
Słowackiego z ulicą 
Korczaka ( wzdłuż 
placu zabaw) + 
instalacja 2 sztuk 
lamp parkowych 
wzdłuż chodnika. 

Projekt polega na wykonaniu : 
• oświetlenia przedmiotowego odcinka 

parkingu( 2 sztuki lamp ) 
• wymiana i wykonanie nawierzchni 

chodnika na przedmiotowym odcinku 
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców Ozimka i poprawa estetyki 
miasta. 
 

50 000,00 zł łącznik od łuku ul. 
Słowackiego bloki nr 
10 i 16 do ronda 
kwiatowego przy ulicy 
Korczaka                   

2 Budowa Parku do 
kalisteniki i street 
workout-u 

Projekt polega na Budowie Parku do 
kalisteniki i street workout-u. 
 
Street Workout- kalistenika to młoda, ale 
coraz bardziej popularna dyscyplina, 
polegająca na użyciu elementów zabudowy 
do wykonywania ćwiczeń z wykorzystaniem 
własnej masy ciała. Ma ona szerokie 
zastosowanie jako trening siłowy w wielu 
sportach, atletyce czy parkourze.  
 
Street workout to obiekt wyposażony w 
zróżnicowane stanowiska do ćwiczeń m.in.: 
drążki do podciągania, ławeczki do 
wykonywania brzuszków, stanowiska TRX 
kółka gimnastyczne i inne. 
 

42 804,00 zł Kompleks Sportowy 
Orlik w Ozimku 



 
 
Celem projektu jest uatrakcyjnienie i 
poszerzenie oferty kompleksu boisk Orli w 
Ozimku. Projekt posłuży jako alternatywa 
do aktywnego spędzania wolnego czasu na 
świeżym powietrzu dla wszystkich 
mieszkańców Ozimka a przede wszystkim 
dla dzieci i młodzieży. 

 
3 

Plac zabaw 
usytuowany na 
terenie kompleksu 
sportowego przy 
szkole nr 3 w Ozimku 

Projekt zakłada stworzenie 
wielofunkcyjnego, ekologicznego placu 
zabaw z elementami rozwijającymi 
umiejętności manualne, koordynację i 
koordynację ruchową. 
Plac będzie miejscem ogólnie dostępnym, 
bezpiecznym położonym na terenie 
kompleksu sportowego przy Gminnym 
Zespole Szkół w Ozimku. 
W skład zestawu zabawowego wchodzą: 

• trzy wieże z dachem dwuspadowym 
• dwa ślizgi 
• pomost linowy 
• pomost grzybki 
• pomost stały 
• pomost rurowy 
• rura strażacka 
• dwie ścianki wspinaczkowe 
• kółko i krzyżyk 
• liczydło 
• okienko 
• okienko bulaj  
• drabinka wejściowa 
• trap koci grzbiet 

Ponadto zostaną zamontowane ławki i kosze 

50 000,00 zł Kompleks sportowy 
Gminnego Zespołu 
Szkół 



na śmieci. 
Celem projektu jest podniesienie 
atrakcyjności i estetyki kompleksu 
sportowego oraz poprawa i zwiększenie 
oferty dydaktycznej placówki. 

4 Zanim błyśnie 
pierwsza gwiazdka- 
kiermasz świąteczny 
w Ozimku 

Projekt ma na celu organizację kiermaszu 
świątecznego oraz  imprez temu 
towarzyszących: 

• plenerowy kiermasz świąteczny  
bożonarodzeniowy na placu przed 
Domem Kultury 

• koncert świąteczny Idą Święta 
• plenerowe przedstawienie Królowa 

Śniegu 
• pokaz plenerowy Taniec z ogniem 
• orszak Królowej Śniegu połączony z 

konkursem na najciekawszy strój 
• tworzenie rzeźby z lodu na placu 

przed Domem Kultury 
 
Celem projektu jest uatrakcyjnienie i 
poszerzenie oferty Domu Kultury w Ozimku, 
Projekt posłuży jako alternatywa do 
aktywnego spędzania wolnego czasu dla 
wszystkich mieszkańców Ozimka a przede 
wszystkim dla dzieci i młodzieży. 

50 000,00 zł Dom Kultury w 
Ozimku 

5 W podróży – cykl 
imprez kulturalno- 
edukacyjnych 
poświęconych 
tematyce  
podróżniczej 

Projekt ma na celu popularyzację tematyki 
podróżniczej poprzez organizację cyklu 
imprez: 

• spotkania z podróżnikami 
• konkurs plastyczny dla dzieci i 

młodzieży Podróż moich marzeń 
• zakup książek oraz audiobooków  o 

tematyce podróżniczej do Biblioteki w 

28 000,00zł Dom Kultury w 
Ozimku 



Ozimku 
• Mikro świat pary i żeliwa- spotkanie 

pasjonatów modelarstwa kolejowego 
połączone z warsztatami dla dzieci i 
wystawą makiet ruchomych kolejek 

• spektakl teatralny o tematyce 
podróżniczej  

• otwarcie galerii  podróżniczej im. 
Wojtka Siudei 

 
Celem projektu jest uatrakcyjnienie i 
poszerzenie oferty Domu Kultury w Ozimku, 
Projekt posłuży jako alternatywa do 
aktywnego spędzania wolnego czasu dla 
wszystkich mieszkańców Ozimka a przede 
wszystkim dla dzieci i młodzieży 

6 Doposażenie 
pracowni 
multimedialnej w 
PSP nr 1 w Ozimku 

Projekt zakłada zakup 10 sztuk zestawów 
komputerowych wraz z pełnym 
oprogramowaniem na potrzeby 
funkcjonowania pracowni multimedialnej 
PSP nr 1 w  Ozimku. 
Celem projektu jest doposażenie PSP nr 1              
w Ozimku  poprawa i zwiększenie oferty 
dydaktycznej placówki oraz poprawa jakości 
kształcenia dzieci, podniesienie 
atrakcyjności form i metod pracy w edukacji 
szkolnej . 

30 000,00 zł Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 1                       
w Ozimku 

 


