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 Rozwój aktywności fizycznej i uprawiania różnorakich dyscyplin sportu 

uwarunkowany jest dostępnością do obiektów sportowych, ich stanem technicznym  

oraz wyposażeniem i jego jakością. Infrastruktura sportowo - rekreacyjna powinna być 

ogólnodostępna dla wszystkich grup społecznych, spełniać warunki bezpieczeństwa 

użytkowników tych obiektów oraz zapewniać właściwe warunki higieniczno-sanitarne  

do uczestnictwa w zajęciach sportowych, aktywności ruchowej, wypoczynku i zabawie. 

 Prowadzenie aktywnego fizycznie trybu życia przez lokalne społeczeństwo wymaga 

opracowania systemu wsparcia, w tym finansowego obiektów sportowych, umożliwiającego 

łatwy dostęp do obiektów osobom prowadzącym aktywny styl życia. Obejmuje to publiczne 

finansowanie budowy, renowacji, modernizacji oraz konserwacji obiektów sportowych           

i sprzętu sportowego, a także możliwości nieodpłatnego lub za niewielką odpłatnością 

wykorzystania publicznych obiektów sportowo - rekreacyjnych.  

 Nowoczesna infrastruktura sportowo-rekreacyjna stanowi jeden z podstawowych 

warunków aktywności w powszechnej kulturze fizycznej jak największej liczby 

mieszkańców, niezależnie od wieku, płci, stopnia sprawności fizycznej i statusu materialnego. 

Rozbudowa bazy sportowej i przygotowanie kadr dla kultury fizycznej są podstawowymi 

instrumentami  w kreowaniu polityki w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu. 

 Na terenie Gminy Olecko jest wiele obiektów sportowych, rekreacyjnych 

sprzyjających rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej. Największy kompleks 

sportowo – rekreacyjny mieści się w Olecku w zabytkowym Parku Sportu i Rekreacji 

bezpośrednio przylegającym do Jeziora Oleckie Wielkie, w skład którego wchodzą: stadion 

lekkoatletyczno – piłkarski, boisko piłkarskie ze sztuczną murawą, boiska do siatkówki 

plażowej, korty tenisowe, amfiteatr - kamienna półrotunda. Ponadto na jego terenie znajduje 

się również nowowybudowana hala sportowo – widowiskowa „Lega”, w której jest: hala 

widowiskowo – sportowa,  basen pływacki 25 m i rekreacyjny z jacuzzi oraz z atrakcyjnymi 

natryskami, ścianka wspinaczkowa, siłownia, sala do sportów walki, sala fitness, sala do 

squash, zespół SPA z sauną suchą i mokrą, łaźnią parową i solną, grotą lodową, kabiną 

infrared, pomieszczeniami do masażu, prysznicami wrażeń, pomieszczeniami  

do wypoczynku. Uzupełnieniem obiektów sportowych jest znajdujące się na terenie 

kompleksu obozowisko – pole biwakowe wraz z zapleczem socjalno - sanitarnym, które może 

jednorazowo pomieścić 60 osób. 

            W hali sportowo – widowiskowej „Lega” możliwe jest organizowanie imprez 

sportowo – kulturalnych, które może jednorazowo obserwować ponad 1000 widzów. Przy 

hali usytuowany jest parking na 122 samochody osobowe (w tym 12 stanowisk dla osób 

niepełnosprawnych) oraz 8 autobusów.  

 W minionych latach nad jeziorem organizowane były miejsca do kąpieli na plaży 

miejskiej „Skocznia”, „Szyjka”, „Dzika Plaża” oraz plaży „Dworek Mazurski”. Obecnie są 

dwa miejsca do kąpieli strzeżone, tj. „Skocznia” i „Szyjka”. 

 Na plaży miejskiej „Skocznia” znajduje się wypożyczalnia sprzętu wodnego (45 

kajaków z wyposażeniem, 4 rowery wodne, 10 łodzi wiosłowych), baza Wodnego 

Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na plaży miejskiej „Skocznia”  i „Szyjka” znajdują 

się boiska do plażowej siatkówki i piłki  nożnej. 
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 Rozmieszczenie obiektów sportowo – rekreacyjnych znajdujących się w Parku Sportu              

i Rekreacji przedstawia poniższa mapa sytuacyjna. 

 

Rysunek 1. Park Sportu i Rekreacji w Olecku – mapa sytuacyjna. 

 Miłośnicy sportów ekstremalnych mają do dyspozycji skate park, a osoby chętne do 

podniesienia sprawności na dworze mają do dyspozycji siłownię plenerową. Ponadto              

w sąsiedztwie jeziora znajdują się wyznaczone i oznakowane trasy biegowe w parku oraz 

trasa przyrodnicza tzw. Wiewiórcza Ścieżka. Dla dzieci utworzone są na terenie miasta          

2 place zabaw (ul. Plac Wolności i ul .Sembrzyckiego). 

 Ponadto, poza obiektami znajdującymi się w kompleksie sportowo – rekreacyjnym na 

ternie gminy funkcjonują boiska sportowe i sale gimnastyczne, w tym: boiska do piłki nożnej 

– 15 (5 – na terenie miasta i 10 na wsi), piłki koszykowej – 5(na terenie miasta), piłki ręcznej 

o nawierzchni asfaltowej – 4 (na terenie miasta), wielofunkcyjne – 7 (4 – na terenie miasta      

i 3 na wsi), sale gimnastyczne i pomocnicze – 12 (11 – na terenie miasta i 1 na wsi). 
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 Stan techniczny obiektów, ich wyposażenia oraz utrzymania jest bardzo 

zróżnicowany, co przedstawia poniższe  zestawienie. Przy ocenie infrastruktury sportowej 

została zastosowana czterostopniowa skala ocen obejmująca następujące kryteria: 

bardzo dobry – obiekty utrzymywane na bieżąco na wysokim poziomie technicznym , 

estetycznym, o dużej przepustowości i wykorzystaniu. Obiekty wyposażone w niezbędne 

urządzenia sportowo – rekreacyjne.  

dobry – obiekty utrzymywane na zadowalającym poziomie technicznym, o średniej 

przepustowości i wykorzystaniu. Obiekty wyposażone w podstawowe urządzenia sportowo – 

rekreacyjne. 

dostateczny – obiekty o niskim poziomie technicznym, wykorzystywane sporadycznie           

i okazjonalnie. Ubogie wyposażenie w urządzenia sportowo – rekreacyjne.  

zły – obiekty  nie nadające się do codziennego wykorzystywania na poziomie bezpiecznego 

użytkowania. Urządzenia sportowo – rekreacyjne wymagają do wymiany. 

 

 Gmina zarządza znaczną większością publicznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 

i ma możliwości organizacyjne tworzenia warunków maksymalnej dostępności obiektów 

sportowych dla całej społeczności.  

 Aktualny stan ogólnodostępnej bazy sportowej o różnych funkcjach wskazuje na 

niedobory w różnym zakresie w zależności od typu obiektów sportowych. Analiza stanu bazy 

sportowej – szczególnie szkolnych sal gimnastycznych wskazuje na konieczność poprawy 

warunków niezbędnych dla prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i sportu szkolnego.  

 Z zarządzaniem obiektami sportowo-rekreacyjnymi wiąże się konieczność 

przygotowania rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz ich wdrożenie.  

 

 

 



 

OPIS OBIEKTÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH 

 

Rodzaj 

obiektów 
M

ia
st

o
/w

ie
ś  

Wyszczególnienie 

 

Ocena stanu 

Stan 

utrzymania 

 

Wykorzystanie 

(średnio dziennie/ 

tyg./mies.) 

Uwagi 

Lp. obiektów 
technicznego 

obiektu 

wyposażenia 

(adekwatnie  

do potrzeb) 

   

 

Hala 

widowiskowo 

- sportowa z 

pływalnią 

„Lega” 

Olecko 

ul. Park 1 

m
ia

st
o

 

1 
hala sportowa z boiskami 

sportowymi 
bardzo dobry bardzo dobre bardzo dobry 

23 000 /  

osobowejść /  

miesiąc 

 

rok budowy - 

2012 r. 

2 sala lustrzana / fitness bardzo dobry bardzo dobre bardzo dobry 

3 ścianka wspinaczkowa bardzo dobry bardzo dobre bardzo dobry 

4 sala sportów walki bardzo dobry bardzo dobre bardzo dobry 

5 sala squash bardzo dobry bardzo dobre bardzo dobry 

6 siłowania bardzo dobry bardzo dobre bardzo dobry 

7 pływalnia kryta + SPA bardzo dobry bardzo dobre bardzo dobry 

 

stadiony 

Olecko,  

ul. Park 1 m
ia

st
o

 

1 
stadion piłkarsko - 

lekkoatletyczny 
bardzo dobry bardzo dobre bardzo dobry 

2 000 / osobowejść 

/ miesiąc 

(w sezonie IV – X ) 

 

2 
boisko do piłki nożnej  

z nawierzchnią sztuczną  
bardzo dobry bardzo dobre bardzo dobry 

2 500 / osobowejść 

/ miesiąc 
 

 

 



 

 

 

korty 

tenisowe m
ia

st
o

 1 
7 ceglanych kortów tenisowych 

odkrytych przy ul. Park 1 
dobry dobre dobry 

100/ osobowejść / 

dzień  VII ,VIII 

20 / osobowejść / 

dzień V,VI,IX 

4 -lata 

dwudzieste XX 

wieku, 

ostatnia 

modernizacja w 

2000r. 

3 – z 2003r. 

2 

3 ceglane korty tenisowe 

odkryte przy hotelu „Olecko” 

(prywatne) 

dobry dobre dobry 

20/  

osobowejść / dzień  

VII,VIII 

 

 

boiska 

 do piłki 

plażowej m
ia

st
o

 

1/2 

2 boiska do plażowej piłki 

siatkowej przy kortach 

ul. Park 1 

dobry dobre dobry 

50 / osobowejść / 

dzień 

(z wyłączeniem 

 X -V) 

 

3 

boisko do plażowej piłki 

siatkowej przy plaży miejskiej 

"Skocznia" 

dostateczny dostateczne dostateczny 

40 / osobowejść / 

dzień 

w miesiącach VII – 

VIII 

zły stan 

techniczny 

słupków, 

ogrodzenia 

boiska 

4 
boisko do plażowej piłki 

siatkowej  przy plaży "Szyjka" 
dobry dobre dobry 

40 / osobowejść / 

dzień  

(z wyłączeniem XI-

III) 

 

5 
boisko do plażowej piłki 

nożnej przy plaży "Szyjka" 
dostateczny dostateczne dostateczny 

30 / osobowejść / 

dzień 

w miesiącach VII – 

VIII 

zły stan 

techniczny 

słupków, 

ogrodzenia 

boiska 

 

 

 



 

 

 

boiska  

do piłki 

nożnej 

boiska  

do piłki 

nożnej 

m
ia

st
o

 

1 

boisko z nawierzchnią 

sztuczną „Moje boisko - Orlik 

2012” przy Szkole 

Podstawowej nr 1  

w Olecku, ul. Kościuszki 20 

bardzo dobry bardzo dobry bardzo dobry 
250 /  

osobowejść / dzień 
 

2 

boisko z nawierzchnią 

naturalną w Zespole Szkół  

w Olecku, Osiedle Siejnik I 14 

dobry dobre dobry 

80 / osobowejść / 

dzień 

(z wyłączeniem  

XI -IV) 

ostatnia 

modernizacja 

 w 2010r. 

3 

boisko trawiaste w Zespole 

Szkół  Technicznych w Olecku 

ul. Zamkowa 

dobry dobre dobry 

60 / osobowejść / 

dzień 

(z wyłączeniem XI-

III ) 

 

4 

boisko z nawierzchnią 

naturalną oraz bieżnia ceglana  

w Szkole Podstawowej nr 3  

w Olecku, ul. Kolejowa 33 

dostateczny dobre dobry 

100 /  

osobowejść / dzień 

(z wyłączeniem XI-

IV) 

ostatnia 

modernizacja 

 w 2005r. 

5 
boisko z nawierzchnią 

naturalną na Osiedlu Lesk 
zły złe zły 

10 /  sobo wejść / 

dzień 

(z wyłączeniem 

 XI –IV) 

brak 

infrastruktury 

w
ie

ś 

6 

boisko z nawierzchnią 

naturalną w Gimnazjum  

z Oddziałami Integracyjnymi  

w Kijewie 

dobry dobre dobry 

60 / osobowejść / 

dzień  

(z wyłączeniem  

XI-III) 

 

 

 

 

 



 

 

 

boiska  

do piłki 

ręcznej m
ia

st
o

 

1 

boisko asfaltowe przy 

Zespole Szkół w Olecku 

Osiedle Siejnik I 14 

dostateczny dobre dobry 

50 / osobowejść / 

dzień 

(z wyłączeniem XI-

IV) 

 

2 

boisko asfaltowe  

w Ośrodku Szkolno – 

Wychowawczym Dzieci 

Głuchych  

w Olecku, ul. Słowiańska 1 

dostateczny dostateczne dostateczny 

60 / 

osobowejść / dzień 

(z wyłączeniem XI-

III ) 

 

3 

boisko asfaltowe  

w Liceum 

Ogólnokształcącym  

w Olecku,ul. Kościuszki 29 

zły złe zły 

20 /  

osobowejść / dzień 

(z wyłączeniem  

X - III ) 

 

4 

boisko asfaltowe przy 

Zespole Szkół Licealnych i 

Zawodowych w Olecku, ul. 

Zamkowa 

zły złe zły 
obecnie nie 

wykorzystywane 
 

 

boiska  

do piłki 

koszykowej m
ia

st
o

 

1 

boisko z nawierzchnią 

sztuczną w Szkole 

Podstawowej nr 3 

w Olecku, ul. Kolejowa 33 

bardzo dobry bardzo dobre bardzo dobry 

80 / osobowejść / 

dzień 

(z wyłączeniem 

XI-IV) 

 

2 

boisko z nawierzchnią 

sztuczną „Moje boisko - 

Orlik 2012” przy Szkole 

Podstawowej nr 1  

w Olecku,  

ul. Kościuszki 20 

bardzo dobry bardzo dobry bardzo dobry 
150 /  

osobowejść / dzień 
 

3 

boisko asfaltowe  

w Zespole Szkół  

w Olecku  

Osiedle Siejnik I 14 

dostateczny dobre dobry 

50 / osobowejść / 

dzień 

(z wyłączeniem  

XI -IV) 

 

 



 

 

boiska  

do piłki 

koszykowej 

 

4 

boisko asfaltowe w Liceum 

Ogólnokształcącym  

w Olecku,  

ul. Kościuszki 29 

zły złe zły 
sporadyczne 

wykorzystanie 
 

5 

boisko asfaltowe  

w Zespole Szkół icealnych  

i Zawodowych w Olecku, 

ul. Gołdapska 

zły złe zły 

20 /osobowejść / 

(z wyłączeniem  

X-III ) 

 

 

boiska 

wielofunkcyjne 

m
ia

st
o

 

1 

boisko asfaltowe do gier 

zespołowych przy 

Gimnazjum nr 2 w Olecku 

ul. Słowiańska 2 

dostateczny dostateczne dostateczny 

150 / osobowejść / 

dzień 

(z wyłączeniem 

XI,III,IV) 

 

2 

boisko ceglane przy 

Zespole Szkół  

Technicznych w Olecku 

ul. Zamkowa 

zły złe zły 

15 / osobowejść / 

dzień 

(z wyłączeniem 

 X-III ) 

 

w
ie

ś 

3 

boisko z nawierzchnią 

sztuczną do piłki 

koszykowej, z naturalną 

nawierzchnią do piłki 

nożnej, bieżnia tartanowa 

60 m  Szkole Podstawowej 

w Gąskach 

bardzo dobry bardzo dobry bardzo dobry 

40 / osobowejść / 

dzień 

 (z wyłączeniem XI 

- III ) 

ostatnia 

modernizacja 

2013r. 

4 
boisko  w Zespole Szkół  

w Judzikach 
dobry dobre dobry 

60 / osobowejść / 

dzień  

(z wyłączeniem XI-

III ) 

 

5 
boisko w Zespole Szkół  

w Babkach Oleckich 
dobry dobre dobry 

60 /  osobowejść / 

dzień 

 (z wyłączeniem 

XI-III) 

 

 

 



 

 

 

boiska  

trawiaste w
ie

ś 

1 
boisko trawiaste  

w Plewkach 
dobry dobre dobry 

stan boiska 

świadczy o nie 

korzystaniu 

 

2 
boisko trawiaste  

w Borawskich 
dobry dobre dobry 

sporadyczne 

wykorzystanie 
 

3 
boisko trawiaste  

w Dąbrowskich 
dobry dobre dobry 

sporadyczne 

wykorzystanie 
 

4 
boisko trawiaste  

w Możnych 
dobry dobre dobry 

sporadyczne 

wykorzystanie 
 

5 
boisko trawiaste  

w Babkach Gąseckich 
dobry dobre dobry 

sporadyczne 

wykorzystanie 
 

6 
boisko trawiaste  

w Giżach 
dobry dobre dobry 

20 /  

osobowejść / dzień 
 

7 
boisko trawiaste  

w Szczecinkach 
dostateczny dostateczne dostateczny 

sporadyczne 

wykorzystanie 
 

8 

boisko trawiaste z placem 

zabaw dla dzieci w 

Kukowie 

zły złe zły 
sporadyczne 

wykorzystanie 
 

9 
boisko trawiaste  

w Lenartach 
bardzo dobry bardzo dobry bardzo dobry brak danych 

budowa w 

2014r.  

 

boiska 

osiedlowe m
ia

st
o

 1 

boisko z   nawierzchnią 

asfaltową przy ulicy 

Zyndrama 

dostateczny dostateczne dostateczny 

30 /  

osobowejść / 

dzień 

 

2 

boisko z nawierzchnią 

asfaltową na Osiedlu 

Siejnik 

dostateczny dostateczne dostateczny 

30 /  

osobowejść / 

dzień 

 

 

 

 

 



 

 

 

miejsca do 

kąpieli nad 

jeziorami - 

otwarte 

m
ia

st
o

 

1 plaża miejska „Skocznia” dobry dobre dobry 

500 /  

osobowejść / 

VII, VIII 

lata dwudzieste 

XX wieku, 

ostatnia 

modernizacja 

2014r. 

2 plaża miejska „Szyjka” dostateczny dostateczne dostateczny 

300 /  

osobowejść / 

VII, VIII 

brak 

infrastruktury 

socjalnej 

3 plaża miejska „Dzika plaża” zły złe zły 

20 /  

osobowejść / 

VII, VIII 

brak 

infrastruktury 

socjalnej 

4 plaża „Dworek Mazurski” zły złe zły 
100 / osobowejść / 

VII, VIII 

pomost nie 

nadaje się do 

użytku 

 

sale 

gimnastyczne 

m
ia

st
o

 

1 

sala gimnastyczna  

w Szkole Podstawowej nr 1  

w Olecku, ul. Kościuszki 20 

dostateczny dostateczny dobry 
131 /  

osobowejść / dzień 
 

2 

sala pomocnicza 

w Szkole Podstawowej nr 1  

w Olecku, ul. Kościuszki 20 

dostateczny dostateczny dobry 
126 /  

osobowejść / dzień 
 

3 

sala gimnastyczna  

w Szkole Podstawowej nr 3  

w Olecku, ul. Kolejowa 33 

bardzo dobry bardzo dobre bardzo dobry 
200 /  

osobowejść / dzień 
 

4 

sala pomocnicza (aula)  

w Szkole Podstawowej nr 3  

w Olecku, ul. Kolejowa 33 

dobry dobre dobry 
80 /  

osobowejść / dzień 
 

5 

sala gimnastyczna 

w Gimnazjum nr 2  

w Olecku ul. Słowiańska 2 

dobry dobre dobry 
200 /  

osobowejść / dzień 
 

6 

sala gimnastyczna  

w Zespole Szkół w Olecku,  

Osiedle Siejnik I 14 

dobry dobre dobry 
180 /  

osobowejść / dzień 
 

 



 

 

 

 

sale 

gimnastyczne 

m
ia

st
o

 

7 

sala gimnastyczna w Zespole 

Szkół Technicznych  

w Olecku, ul. Zamkowa 

bardzo dobry bardzo dobre bardzo dobry 
200 /  

osobowejść / dzień 
 

8 

sala gimnastyczna w Zespole 

Szkół Licealnych  

i Zawodowych w Olecku 

ul. Gołdapska 

dobry dobre dobry 
200 /  

osobowejść / dzień 
 

9 

sala gimnastyczna w Liceum 

Ogólnokształcącym  

w Olecku, ul. Kościuszki 29 

dostateczny dostateczne dostateczny 
200 /  

osobowejść / dzień 
 

10 

sala gimnastyczna w Ośrodku 

Szkolno – Wychowawczym 

Dzieci Głuchych w Olecku,  

ul. Słowiańska 1 

dostateczny dostateczne dostateczny 
50 /  

osobowejść / dzień 
 

11 

sala gimnastyczna w Domu 

im. Janusza Korczaka w 

Olecku, ul Gołdapska 18a 

dobry dobre dobry   

w
ie

ś 

12 
sala gimnastyczna w Szkole 

Podstawowej w Gąskach 
bardzo dobry bardzo dobre bardzo dobry 

100 /  

osobowejść / dzień 

budowa w 

2005r. 

 

inne 

urządzenia m
ia

st
o

 

1 

siłownia plenerowa między  

Aleją 450-lecia Olecka  

i ul. Letnią 

bardzo dobry bardzo dobre bardzo dobry  
budowa w 

2013r. 

2 
skate park  

Aleja  450-lecia Olecka 
dobry dobre dobry   

3 
plac zabaw przy ul. 

Sembrzyckiego 
dobry dobre dobry   

4 
plac zabaw przy Placu 

Wolności 
dobry dobre dobry   

 

 

 


