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5 256 294,00 zł Mega rury dla osiedla 

Bursztynowego

256 294,00 zł Projekt zakłada doposażenie placu zabaw w parku na osiedlu Bursztynowym w dodatkowe, duże urządzenie składające się z zakręcanych ślizgawek, podestów, 

kilku poziomów oraz wejść. Dzięki nowemu urządzeniu miejsce to stanie się atrakcyjniejsze i przyciągnie rodziny wraz z dziećmi, dając im możliwość spędzania 

wolnego czasu na świeżym powietrzu poprzez relaks, zabawę i rozwój ruchowy. Z palcu zabaw korzystają głównie mieszkańcy osiedla Bursztynowe, ale również 

mieszkańcy pozostałych osiedli. Element zabawowy zostanie umieszczone na istniejącym placu zabaw w celu jego uatrakcyjnienia.

Park na osiedlu Bursztynowym 

4 181 827,00 zł Osiedle Starosty Kosa - 

Zmieniamy!

180 000,00 zł Projekt zakłada wymianę wszystkich ławek i koszy na śmieci znajdujących się w granicach Osiedla Starosty Kosa i należących do miasta oraz zwiększenie ich ilości 

oraz wymianę desek na nowe na ławach przy dworcu autobusowym. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy ogólnego odbioru osiedla przez mieszkańców 

całego miasta. Obecnie Osiedle Starosty Kosa to przykład wielu zniszczonych koszy i zaniedbanych ławek, realizując projekt "Osiedle Starosty Kosa - Zmieniamy!" 

będzie można się cieszyć, estetyką osiedla.

Całe Osiedle Starosty Kosa 

3 249 021,00 zł Budowa chodnika 

(brakujący odcinek) 

przy ul. Dzieci 

Polskich 

15 000,00 zł WWykonanie części brakującego chodnika w okolicy pawilonu handlowego przy ul. gen. J. Hallera 17 w celu poprawy bezpieczeństwa. Fragment pomiędzy budynkiem przy 

ul. Hallera 17 a garażami, przy 

wyjeździe z parkingu. 

2 137 894,00 zł SPORTowe Leśne 

DLA MŁODZIeży

137 000,00 zł W projekcie "SPORTowe Leśne DLA MŁODZIeży" zwracamy się o modernizację istniejącego już małego boiska do gry w gry w sporty - typu siatkówka, 

koszykówka lub tenis ziemny - na osiedlu Leśnym.

Zakres rzeczowy niniejszego  projektu obejmuje:

- wykonanie nowej bezpiecznej nawierzchnia wraz z obrzeżami

- zamontowanie nowego ogrodzenia z piłkołapaczami

- zakup i montaż nowych bezpiecznych koszy do koszykówki i słupków do siatkówki

Wykonanie nowej, bezpiecznej nawierzchni jest konieczne z powodu uszkodzeń jakie są na obecnym podłożu. teraz jest to nawierzchnia wykonana z betonu 

pokrytego asfaltem. Znajdują się w nim wyrwy co sprzyja upadkom (zdjęcia w załączeniu). Obecnie znajdujące się na boisku kosze do koszykówki nie są 

bezpieczne w użytkowaniu. Nowe ogrodzenie, kosze do koszykówki i słupki do siatkówki poprawia nie tylko bezpieczeństwo korzystania z boiska ale wpłyną też na 

ładniejszy wygląd obiektu. Modernizacja tego obiektu przyczyni się do uatrakcyjnienia aktywnego spędzania czasu młodzieży z naszego osiedla. Nowe boisko 

będzie służyć też młodym ludziom goszczącym na Leśnym. Stanie się ono miejscem integracji młodego pokolenia, będzie ono służyło także rodzicom i seniorom 

do aktywnego spędzania czasu. Obok boiska znajdują się już "siłownia pod chmurką" oraz nowy plac zabaw dla dzieci, które cieszą się dużym zainteresowaniem 

mieszkańców.

Obiekt będzie uzupełnieniem kompleksu sportowo-rekreacyjnego jaki mamy nadzieję stworzyć na naszym osiedlu. Projekt jest bardzo istotny i potrzebny. W 

najbliższej okolicy nie ma boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę czy tenisa z prawdziwego zdarzenia. Będzie on miejscem spotkań dzieci, młodzieży, rodziców i 

seniorów. Zacieśni więzi międzysąsiedzkie, zachęci mieszkańców do wspólnego spędzania czasu.

Nowe boisko, które będzie realizowany w projekcie "SPORTowe Leśne DLA MŁODZIeży" będzie wizytówką nie tylko Osiedla Leśne ale również miasta 

Ostrołęka.

Miejscem realizacji projektu jest 

istniejące małe boisko do gry w sporty 

zespołowe i tenisa ziemnego na 

osiedlu Leśnym przy ul. Leśnej w 

Ostrołęce. Obok znajduje się boisko 

do gry w piłkę nożną, placu zabaw i 

siłowni pod chmurką. W niewielkiej 

odległości jest też świetlica osiedlowa.

Lista projektów dopuszczonych do głosowania

1 108 949,00 zł Ogólnodostępne boisko 

trawiaste przy ul. 

Partyzantów 

108 300,00 zł Projekt "Ogólnodostępne boisko trawiaste do piłki nożnej przy ul. Partyzantów - modernizacja terenu i boiska" stworzony został z myślą o aktywności dzieci i 

młodzieży szkolnej aby udostępnić im jak najlepsze warunki do uprawiania sportu oraz wszelkiej aktywności fizycznej. Z ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej 

mogłyby skorzystać dzieci, młodzież szkolna, kluby i stowarzyszenia sportowe z terenu Miasta Ostrołęki oraz inne stowarzyszenia i podmioty.

Odbywały się także cykliczne miejskie turnieje piłki nożnej dla dzieci i młodzieży oraz organizowane są Sportowe Wakacje w Mieście, a także wolny wstęp na 

boisko.

Boisko wymaga gruntownej renowacji. Trawa bez nawodnienia wysycha Teren należy podrównać i dosiać trawy. Ogrodzenie jest pordzewiałe i ma zauważalne 

ubytki. Część piłkochwytów należy poddać renowacji - oczyścić i odmalować oraz dostawić nowe w miejscach gdzie ich nie ma.

Dbając o komfort użytkowania i walory estetyczne należy wyposażyć boisko w profesjonalną kosiarkę - teren trawiasty ma wymiary 88mx42 m. Bardzo dobre 

warunki i atrakcyjność korzystania z boiska podniesie zakup bramek niezbędnych do gry w piłkę nożną o różnych rozmiarach dopasowanych do wieku dziecka oraz 

innego sprzętu, który będzie można wykorzystać do uprawiania różnych dyscyplin sportowych.

Na boisku dzieci i młodzież będą mogły rozgrywać ligowe i towarzyskie mecze piłki nożnej 5-osobowej, 7-osobowej i 9 -osobowej oraz treningi, gry i zabawy

Boisko boczne o nawierzchni 

trawiastej przy ul. Partyzantów 3 

usytuowane za trybunami i boiskiem 

głównym. Teren w zarządzenie 

MZOSTIIT w Ostrołęce. Położony 

między ul. Partyzantów i ul. Księdza 

Antoniego Pęksy. 



Sienkiewicza

Łęczysk

6 Centrum 445 690,00 zł Dinozaury i owady. 

Dwa wyjątkowe place 

zabaw na osiedlu 

Centrum i tzw. 

Kwiatowym

445 690,00 zł Osiedle Centrum - projekt zakłada realizację innowacyjnego miejsca łączącego pokolenia. W wyznaczonym obszarze powstanie plac zabaw, którego elementem 

przewodnim będą prehistoryczne dinozaury uwielbiane przez dzieciaki, fascynujące młodzież, a także starsze pokolenia. Na placu zostanie zamontowane duże 

urządzenie ze ślizgawkami otwartymi, ślizgawkami tubowymi, wieżą, ściankami wspinaczkowymi oraz przejściem tubowym. Nie zabraknie także huśtawek, a 

największą atrakcją będą modele dinozaurów oraz szkielet zakopany w piaskownicy, którego odkopywanie sprawi wielką frajdę zarówno dzieciom, jak i młodzieży 

czy dorosłym. Będzie to jedyne takie miejsce w naszym regionie, gdzie choć na chwilę mieszkańcy będą mogli stanąć oko w oko z tymi stworzeniami.

Osiedle tzw. Kwiatowe – koncepcja zakłada rewitalizację jedynego i jakże ważnego placu zabaw, którego czas nie oszczędził i od lat prosi się o doprowadzenie do 

właściwego stanu. Najistotniejszą metamorfozę przejdzie zdewastowane podłoże, które zastąpi nowa, bezpieczna nawierzchnia z elementami nawiązującymi do 

projektu. Dodatkowo w miejscu wyeksploatowanego urządzenia pojawi się nowe urządzenie ze zjeżdżalniami, wieżą i podestami. Wisienką na torcie będzie 

nowatorska piaskownica, zachęcająca do wykopalisk owada.

Plac zabaw na Osiedlu Centrum i plac 

zabaw na osiedlu tzw. Kwiatowym

 Boisko wielofunkcyjne 

na Wyspiańskiego

192 600,00 zł Projekt zakłada wykonanie wielofunkcyjnego mini-boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej, ogrodzonego siatką polipropylenową wysokości 4,00 z 

wyposażeniem (bramka z siatką do piłki ręcznej - 2 szt., zestaw tablicowy do koszykówki - 2 szt., zestaw do piłki siatkowej - 1 kpl., zestaw do tenisa ziemnego - 1 

kpl). Infrastruktura towarzysząca: oświetlenie, monitoring, chodniki z kostki polbruk, ławki, śmietniki.

Na osiedlu występuje gęsta zabudowa jednorodzinna, zamieszkują tu rodziny wielodzietne. Nowe boisko wraz z sąsiadującym placem zabaw i zaplanowanym 

Ogrodem Literackim w znakomity sposób uzupełni możliwość uprawiania różnych form sportu i rekreacji dla całych rodzin, mieszkańców w każdym wieku. 

Realizacja zadania poprawi estetykę tego fragmentu miasta oraz bezpieczeństwo uprawiających różne dyscypliny sportu, m.in. piłkę nożną i ręczną, siatkówkę, 

koszykówkę i tenis. Zwiększy atrakcyjność terenu oraz zachęci większą liczbę osób do korzystania z boiska.

Niezagospodarowany fragment terenu 

przy ul. Wyspiańskiego, obok placu 

zabaw.

Zamgławiacze na 

Osiedlu Stacja

122 400,00 zł Celem projektu jest zamontowanie zamgławiaczy w centralnym miejscu parku mieszczącego się na Placu Dworcowym na Osiedlu Stacja. Montaż tego typu 

urządzeń przyczyni się do poprawy mikroklimatu i zwiększy ilość przebywających mieszkańców w tym miejscu. Zamgławiacze są innowacyjnym elementem małej 

architektury, co podniesie atrakcyjność tego miejsca, jak również stanie się wytchnieniem w upalne dni dla mieszkańców osiedla. Dodatkowo, projekt zakłada, 

doposażenie całego obszaru Palcu Dworcowego w ławki i kosze na śmieci co przyczyni się do utrzymania czystości i estetyki osiedlowego parku. Podniesie też 

komfort odpoczynku i relaksu dla osób tam przebywających.

Park ul. Plac Dworcowy Osiedle 

Stacja 

KWOTA 

OGÓLNO

MIEJSKA

206 543,00 zł  I Kurpiowski Jarmark 

Bożonarodzeniowy

206 543,00 zł Realizacja projektu dotyczy nawiązania współpracy z firmą która w swojej ofercie posiada kramy-stoiska na wypożyczenie, ich transport, rozstawienie oraz zapewni 

wystrój i prąd. Imprezę należy rozpropagować wśród lokalnych twórców i rękodzielników wyrobów artystycznych i użytkowych, przedmiotów sztuki, kuchni 

regionalnej, produktów spożywczych, lokalnych organizacji i przedsiębiorstw związanych z regionem. Należy zadbać o oprawę muzyczną, scenę na której 

uczniowie, lokalni artyści i zespoły będą miały możliwość prezentacji swoich umiejętności i talentów szerokiemu gronu odbiorców. Nie może zabraknąć obecności 

Św. Mikołaja i różnych atrakcji np. kolejki Św. Mikołaja czy karuzeli weneckiej, ozdób świątecznych, gier, zabaw, animacji dla dzieci a także warsztatów robienia 

stroików czy ozdób świątecznych (można zaangażować muzeum Kultury Kurpiowskiej). W czasie jarmarku odbyłby się ostrołęcki opłatek, podczas którego 

Prezydent Miasta Ostrołęka złoży życzenia świąteczno - noworoczne mieszkańcom miasta oraz zaprosi do świątecznego poczęstunku. ewentualnie można nawiązać 

współpracę z firmą która zajmuje się organizacją tego typu imprez i kompleksowo przygotuje całą oprawę wraz z iluminacjami i kolejką Św. Mikołaja. Na czas 

jarmarku deptak powinien być wyłączony z ruchu kołowego. Dodatkowo za wynajem domków rękodzielnikom można ustalić dobową opłatę. Kilkudniowy 

kiermasz będzie okazją do wspierania i promocji lokalnych producentów i wyrobów oraz wspólnych spotkań mieszkańców. Organizacja kiermaszu pozwoli również 

na wykreowanie świątecznej atmosfery zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. To także okazja do przybliżenia, prezentacji tradycji i bogatego dorobku kultury 

związanego z tymi świętami, Jarmark przyczyni się do rozwoju poczucia lokalnego patriotyzmu i wesprze budowę lokalnej współpracy z rękodzielnikami i 

twórcami. to również okazja do wspólnej zabawy i integracji mieszkańców.

ul. Głowackiego, plus ewentualnie 

część Kopernika

7 Stacja 192 608,00 zł

5 256 294,00 zł

Modernizacja boiska na 

ul. Łęczysk 

256 000,00 zł Modernizacja istniejącego boiska o wymiarach 13x25 m obejmie zakres prac:

- ułożenie nawierzchni polipropylenowo-gumowej modułowej przystosowanej do montażu na boiskach zewnętrznych;

- montaż bramek do piłki ręcznej,

- montaż obręczy do koszykówki z siatkami,

- ogrodzenie boiska z furtkami,

- montaż piłkochwytów,

- montaż oświetlenia i monitoringu,

- utwardzenie terenu wokół boiska z kostki betonowej,

- montaż stojaków na rowery.

Boisko usytuowane jest na działce nr 

2127/3 przy skrzyżowaniu ul. Łęczysk 

z ul. Sobieskiego. 


