
Budżet Obywatelski 2017
PREZENTACJA PROJEKTÓW



Projekt 1

Zakup sprzętu na siłownię i kickboxing
Opis: Celem projektu jest stworzenie ogólnodostępnej siłowni oraz zakup sprzętu do kickboxingu 
umożliwiających rozwój kulturystyki i poprawę kondycji sportowej.
Potrzeba realizacji takiej inwestycji jest artykułowana przez mieszkańców prowadzących aktywny tryb 
życia. Nowy obiekt przyczyniłby się również do promocji zachowań pro-zdrowotnych wśród 
pozostałej części mieszkańców.
Projekt polega na zakupie m.in. elementów:

- maszyna na biceps,

- maszyna do ćwiczeń mięśni pleców,

- maszyna do ćwiczeń mięśni barków,

- rower spinningowy BH FITNESS,

- wioślarz,

- przyrząd dip wolnostojący.

Lokalizacja: Szkoła Podstawowa 

ul. Kilińskiego 42 w Szczuczynie

Szacowany koszt projektu: 48 218,80 zł



Projekt 2

Ogólnodostępna siłownia plenerowa przy 
boisku „ORLIK”
Opis: Celem realizacji projektu jest rozwijanie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, poprawa jakości życia społeczności lokalnej, 
powstanie atrakcyjnego miejsca umożliwiającego aktywny wypoczynek mieszkańców w każdym wieku.

Projekt polega na zakupie oraz posadowieniu m.in. elementów siłowni zewnętrznej:

- wyciskanie,

- wyciąg,

- wahadło,

- biegacz,

- orbitrek,

- jeździec,

- steper,

- podciąg nóg,

- narciarz,

- drabinka,

- pylon.

Lokalizacja: Teren Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – przy boisku „Orlik” – wejście od strony ul. Grunwaldzkiej.

Szacowana wartość projektu: 23 890,00 zł



Projekt 3

Zakup „Magicznego Dywanu” na potrzeby 
dzieci szkolnych
Opis: Magiczny Dywan to nowoczesna, interaktywna pomoc dydaktyczna do 

nauki, ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych. Zabawa i nauka z wykorzystaniem 

Magicznego Dywanu rozwija u dzieci motorykę, koordynację wzrokowo-

ruchową, spostrzegawczość i szybkość reakcji. Interaktywny dywan to 

zintegrowany system czujników ruchu, który zawiera w sobie projektor, 

komputer oraz tablicę interaktywną. Obraz wyświetlany ze specjalnie 

zaprojektowanego rzutnika tworzy wirtualny, magiczny dywan.

Lokalizacja: Szkoła Podstawowa 

ul. Kilińskiego 42 w Szczuczynie

Szacowany koszt projektu : 9 490,00 zł



Projekt 4

Sala zabaw dla dzieci „Tęcza”

Opis: Sala zabaw dla dzieci to przestronne pomieszczenie z różnymi atrakcjami dla 
dzieci m. in. konstrukcją zabawową, w której skład wchodzi suchy basen z 
kolorowymi piłeczkami, dwupiętrowy labirynt i zjeżdżalnia. Sala zabaw będzie 
podzielona na poszczególne kąciki z wydzieloną strefą zabaw dla najmłodszych. 
Sala z kolorowymi ścianami będzie wyposażona w odpowiednią bezpieczną 
podłogę, meble dostosowane do wieku i wzrostu maluchów. Dzieci będą mogły 
spędzić atrakcyjnie i bezpiecznie czas rozwijając swoje zdolności i ogólną 
sprawność ruchową. W Sali będzie można organizować przyjęcia urodzinowe czy 
inne imprezy okolicznościowe dla dzieci. Sala zabaw będzie miejscem dla dzieci od 
roku do 9 lat.

Lokalizacja: jedno z pomieszczeń 

w Bibliotece – Centrum Kultury w Szczuczynie 
ul. Łomżyńska 11

Szacowana wartość projektu: 47 970,00 zł



Projekt 5
Zakup sprzętu do ćwiczeń przygotowujących do akcji strażackich oraz na zawody 

sportowo-pożarnicze dla Ochotniczej Straży Pożarnej i Młodzieżowej Drużyny 

Pożarniczej 

Opis: Projekt polega na zakupie:

1.  toru przeszkód do ćwiczeń bojowych i biegu sztafetowego dla drużyn MDP składający się 
m.in. z takich elementów jak: rów wodny, płotek drewniana ściana, tunel, kładka, hydronetka, 
płotek lekkoatletyczny, tarcza nalewowa z akumulatorem, drewniana drabiniasta ściana,

2. toru przeszkód do ćwiczeń bojowych i biegu sztafetowego OSP składającego się m.in. z 
podestu, tarczy obrotowej, płotka lekkoatletycznego, równoważni, ściany,

Fantomu – tors razem z programem.

Celem projektu jest prowadzenie ćwiczeń przygotowujących członków OSP do działań 
ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleń w ramach udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz 
prowadzenie ćwiczeń do zawodów sportowo-pożarniczych dla młodzieży oraz dorosłych. 
Szkolenie MDP angażuje młodzież i potencjalnie może z czasem zwiększyć zasób kandydatów 
do jednostek OSP. Kształcenie MDP pobudza zainteresowanie społeczną służbą ratowniczą, 
propaguje rozwój kultury fizycznej  i rozwija potrzebę działania na rzecz lokalnej społeczności. 
Ćwiczenia są podstawową formą przygotowania do działań ratowniczych jednostek 
skupionych w KSRG.

Lokalizacja: miejsce magazynowania: remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie ul. 
Strażacka 2 oraz Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne – Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. w Szczuczynie ul. Sienkiewicza 15. Miejsce ćwiczeń: stadion miejski

Szacunkowa wartość projektu: 35 412,77 zł



Projekt 6

Upamiętnienie cywilnych ofiar nalotu 
sowieckiego 12 stycznia 1945 r.
Opis: Celem projektu jest upamiętnienie cywilnych ofiar nalotu w dniu 12 

stycznia 1945 r. Samoloty sowieckie zbombardowały centrum Szczuczyna 

zrzucając około 40 bomb. Zginęło ponad 100 osób. Atak wymierzony był w 

ludność cywilną. Upamiętniając to wydarzenie ukazujemy historię miasta, 

oddajemy hołd poległym i uczymy patriotyzmu. Projekt polega na wykonaniu 

tablicy metalowej – odlew z wypukłymi literami - leżącej na fragmencie bruku 

ulicznego oraz z wbitą ukośnie w bruk atrapą bomby lotniczej.

Lokalizacja: Park Miejski przy placu 1000-lecia w Szczuczynie – po lewej stronie 

przy wejściu do parku.

Szacunkowa wartość projektu: 18 500,00 zł



Projekt 7
Budowa bieżni do biegu na 60 metrów wraz ze skocznią w 

dal przy Szkole Podstawowej w Szczuczynie

Opis: Projekt dotyczy zagospodarowania terenu należącego do Szkoły 
Podstawowej przy ul. Kilińskiego 42 w Szczuczynie i obejmuje budowę bieżni 
lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej zakończonej skocznią w dal. Sama 
bieżnia ma mieć długość 60 metrów wraz z odcinkiem 10 m na wyhamowanie. 
Bieżnia posiadać będzie trzy tory o szerokości 1 metra każdy. Granice bieżni 
wyznaczone będą przez obrzeża betonowe. Skocznia w dal ma mieć wymiary: 
długość 8 metrów, szerokość – trzy metry. Obrzeża mają być wykonane z bali 
drewnianych impregnowanych. Skocznia wypełniona będzie piaskiem 
organicznym. Bieżnię zaplanowano wzdłuż płotu naprzeciwko szkoły od strony 
dawnego boiska szkolnego. Projekt ma służyć wszystkim mieszkańców ze 
szczególnym uwzględnieniem uczniów. Wpłynie na zwiększenie sprawności 
fizycznej, stworzy warunki do aktywnego spędzania czasu.

Lokalizacja: Teren Szkoły Podstawowej w Szczuczynie 

Przy ul. Kilińskiego 42

Szacunkowa wartość projektu: 49 344,00 zł



Projekt 8

Sport dla każdego – zakup pokrowca na 
matę zapaśniczą 8mx8m
Opis: Projekt ma na celu stworzenie nowych możliwości spędzania aktywnie 

wolnego czasu. Zakłada całoroczną organizację darmowych zajęć 

sportowych – zapasów. Zakup pokrowca na matę zapaśniczą pozwoli na  

poszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej dla dzieci, młodzieży. Pozwoli na 

organizację zawodów zapaśniczych i współzawodnictwo międzyszkolne. 

Pośrednio będzie służyło integracji mieszkańców, którzy mogliby regularnie 

ćwiczyć oraz wspólnie i aktywnie spędzać czas wolny.

Lokalizacja: Szkoła Podstawowa 

ul. Kilińskiego 42 w Szczuczynie

Szacunkowa wartość projektu: 4 611,62 zł



Projekt 9

Samoobsługowe stacje naprawy rowerów -
zakup 2 szt.
Opis: Stacja ma na celu poprawę komfortu jazdy wszystkim rowerzystom. 

Pomysł Samoobsługowych Stacji Naprawy Rowerów narodził się z nagłych, 

losowych kłopotów technicznych z rowerem podczas pokonywania tras 

rowerowych. Samoobsługowa stacja naprawy rowerów oferuje stojak, zestaw 

narzędzi i pompkę rowerową na wszystkie rodzaje zaworów do wózków i 

rowerów. Stacja ustawiona będzie w miejscu ogólnodostępnym. Projekt 

będzie służył wszystkim mieszkańcom – obecnym i przyszłym rowerzystom oraz 

turystom korzystającym z rekreacji rowerowej.

Lokalizacja: do uzgodnienia: stary park, nowy park, dworzec PKS, Biblioteka –

Centrum Kultury – plac.

Szacunkowa wartość projektu: 9 972,00 zł



Projekt 10

Zakup i montaż Piłkochwytów – 2 szt.

Opis: Piłkochwyty to lekkie, solidne konstrukcje zaopatrzone w siatkę 

polipropylenową, zabezpieczające boisko przez wydostaniem się piłki poza 

obszar boiska. Słup piłkochwytu wykonany jest z profili albuminowych –

wysokość 7 metrów. Słupy malowane są chlorokauczukiem. Pikochwyty na 

boisku montowane będą na strefach za bramkowych.  Są bardzo potrzebnym 

wyposażeniem boiska. Piłkochwyty ochraniają infrastrukturą wokoło boiska, 

wpływają na bezpieczeństwo kibiców, sportowców na boisku.

Lokalizacja: stadion miejski przy ulicy Sportowej 4 w Szczuczynie.

Szacunkowa wartość projektu: 21 156,00 zł



Ważne daty:

20 - 24 marca 2017 – głosowanie mieszkańców 

Szczuczyna w sprawie wyboru zadań do realizacji 

w ramach Budżetu Obywatelskiego (budynek UM)

31 marca 2017 (godz. 12.00) – ogłoszenie wyników 

głosowania (konferencja prasowa w UM)

Dziękuję za uwagę 


