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INTERPELACJA 

dotycząca: udostępniania placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim i Żłobku w Olsztynku 

zrealizowanego ze środków Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego. 

Szanowny Panie Burmistrzu, 

pierwszym z projektów, który został zrealizowany w 2018 roku w ramach Olsztyneckiego 

Budżetu Obywatelskiego był projekt pn. „Kolorado – place zabaw dla dzieci”. Zgodnie z opisem 

zaakceptowanym przez autorów projektu i zamieszczonym w oficjalnych materiałach „Celem zadania 

jest budowa placu zabaw który składać będzie się z dwóch zestawów zabawek jeden przeznaczony dla 

dzieci w wieku 3-4 lata drugi zaś dla dzieci starszych, zestawy składać się będą z wieżyczek, tuneli, 

zjeżdżalni oraz elementów spinaczkowych. Wycena obejmuje również wykonanie nawierzchni 

bezpiecznej z piasku. Plac zabaw z lokalizowany ma być na działce numer 11/1 obręb 4 miasta 

Olsztynek, na której znajduje się Przedszkole Miejskie oraz Żłobek Miejski w Olsztynku. W ramach 

realizacji zadania powstanie nowe miejsce zabaw dla najmłodszych mieszkańców naszej Gminy.” 

W wyniku przeprowadzonego w 2017 roku głosowania projekt zajął pierwsze miejsce zdobywając 

2878 punktów.  

Po zrealizowaniu placu zabaw powstał problem z jego ogólnodostępnością. Był on 

udostępniany jedynie w godzinach pracy instytucji (przeważnie do godz. 16 w dni robocze),  

z wyłączeniem weekendów. Ostatecznie udało się osiągnąć kompromis polegający na udostępnianiu 

placu zabaw w dni robocze do godz. 18:00 oraz w weekendy w godz. 10:00-16:00. 

W ostatnim czasie otrzymałem ponownie wiele zgłoszeń od mieszkańców dotyczących 

problemów z udostępnianiem placu zabaw. Z uzyskanych informacji wynika, że jest on zamykany  

w dni robocze ok. godz. 16. Z kolei w weekendy, kiedy większość rodziców z dziećmi ma możliwość 

skorzystania z placu zabaw, jest niedostępny.  

W związku z powyższym oczekuję wyjaśnień dotyczących problemów z udostępnianiem placu 

zabaw. Proszę o przedstawienie informacji: 

1. Czy i w jakich godzinach mieszkańcy gminy Olsztynek będą mogli korzystać z placu zabaw  

w dni robocze – po zamknięciu Przedszkola Miejskiego i Żłobka Miejskiego w Olsztynku oraz  

w weekendy? 

2. Na jakim etapie są prace dotyczące wykonania bramki/wejścia na teren placu zabaw od 

strony ulicy Mrongowiusza (centrum handlowego), które zostały zainicjowane w 2018 roku. 

Czy i kiedy możliwe jest wykonanie bramki? 

 

Z poważaniem 

 

/-/ Robert Waraksa 


