
Nazwa projektu: 

Budowa oświetlenia stadionu w Rynie 

 

Opis projektu: 
 

Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego będzie się składała z następujących etapów prac:  

1. Przygotowanie projektu oświetlenia boiska piłkarskiego. Po wstępnych rozmowach z 

wykonawcą tego typu inwestycji, projekt zakładałby zabudowę 4 masztów oświetleniowych o 

wysokości 10 m z trzema naświetlaczami na każdym maszcie. Projekt zakładałby możliwość 

oświetlenia każdej połowy boiska z osobna. 

2. Przygotowanie formularzy ofertowych w celu dokładniejszego oszacowania kosztów 

projektu.  

3, Przygotowanie postępowania przetargowego "Budowa oświetlenia stadionu w Rynie". 

4. Ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy prac. 

5. Rozpoczęcie prac ziemnych związanych z ułożeniem przewodów elektrycznych i 

fundamentów pod maszty oświetleniowe. 

6. Zabudowa masztów oświetleniowych wraz z instalacją oświetleniową, elektryczną i 

rozdzielnicą. 

7. Próby ruchowe. 

8. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

9. Odbiór techniczny inwestycji. 

Wykonanie zadania będzie służyło przede wszystkim mieszkańcom Gminy Ryn, którzy 

korzystają w sposób regularny z boiska. Będą to w dużej mierze pasjonaci sportu, ale nie tylko. 

Cała społeczność gminy będzie mogła cieszyć się wypoczynkiem na dobrze utrzymanej i 

oświetlonej nawierzchni trawiastej podczas organizacji różnego rodzaju imprez plenerowych. 

Nieocenioną zaletą będzie poprawa stanu bezpieczeństwa jak również możliwości korzystania 

z boiska w godzinach wieczornych procentująca przy organizacji wszelkiego rodzaju imprez 

sportowych oraz kulturalnych.  

Dodatkowo należy podkreślić, że w okresie wakacyjnym boisko będzie mogło być dłużej 

wynajmowane dla obozów sportowych. Właścicielem obiektu jest Gmina Ryn, a zarządcą 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rynie.  

Boiska piłkarskie bez systemów naświetlenia przechodzą powoli do historii. By w pełni 

korzystać z zalet boisk trawiastych nieodzowne staje się stosowanie odpowiedniego 

oświetlenia. Realizacja tego zadania zbliży kluby sportowe oraz sekcje piłkarskie działające na 

terenie Gminy Ryn do poziomu rozgrywek odbywających się w innych miejscowościach 

posiadających już dawno boiska piłkarskie (Kętrzyn, Mrągowo, Giżycko, Mikołajki, 

Wydminy) z odpowiednio naświetloną murawą boiska.  

Problem jaki pojawia się w użytkowaniu boisk, o których mowa to brak profesjonalnego 

systemu oświetlenia. Ogranicza to użytkowanie płyty boiska. Brak oświetlenia w okresach 

popołudniowych (w miesiącach wrzesień - kwiecień) powoduje ograniczenia w 

funkcjonowaniu boiska, a co za tym idzie murawa boiska staje się nieużyteczna dla 

zawodników z niej korzystających. Większość użytkowników boiska uczy się lub pracuje i 

swój wolny czas po południu mogłoby spędzać na boisku. 

 

Koszt projektu (zł): 
 

49 700,00 

 

Opis lokalizacji inwestycji:  
 

Stadion miejski w Rynie, ul. Szkolna 



 


