




Ks. dr Johannes Chrząszcz – pyskowicki 
proboszcz parafii św. Mikołaja w latach 
1890-1928. Zadanie zakłada wydanie 
książki (skład, przygotowanie graficzne, 
druk) w nakładzie 500-1000 egzemplarzy, 
w zależności od ilości stron i zebranych 
materiałów.  

Kwota: 16.000 zł 

Wydanie książki o życiu i działalności 
pyskowiczanina ks. dra Chrząszcza 

PN  1 



Wyposażenie hali m.in. w: bramki 
aluminiowe, drabinki 
koordynacyjne, piłki, taśmy TRX, 
gumy THERABAND, pachołki 
treningowe, tyczki slalomowe, 
piłki lekarskie, pulsometry, sanki 
do treningu szybkości, zestaw 
fotokomórek. 

Kwota: 26.000 zł 

Zakup sprzętu sportowego na 
wyposażenie hali sportowej PN  2 



Wyposażenie ww. przedszkoli  
w sprzęt interaktywny: 
• tablica interaktywna 70’’  
• projektor multimedialny 
• zestaw nagłaśniający  
• oprogramowanie: Akademia 

umysłu Junior  
    (wer. j. polski oraz j. angielski)  
• laptop  

 

Kwota: 30.000 zł 

Nauka przez zabawę – zakup tablic 
interaktywnych (Przedszkola nr 2,3,4 i 5) PN  3 



Stworzenie pracowni artystycznej  

w Ratuszu wyposażonej m.in. w: piec 
do wypału gliny, koło garncarskie, 
maszyny do szycia oraz materiały 
niezbędne do przeprowadzania zajęć 
artystycznych.  

Kwota: 25.000 zł 

Pracownia artystyczna dla 
dorosłych i dzieci  

 4 PN 



Wyposażenie ogrodu  
w urządzenia zabawowo  
- edukacyjne: zestaw 
zabawowy na podłożu 
piaskowym, piaskownica, 
pociąg lub urządzenie 
zamienne.  

Kwota: 35.000 zł 

PN  5 
Plac zabaw – modernizacja ogrodu 
przedszkolnego (Przedszkole nr 3)  



Doposażenie ogrodu 
przedszkolnego w sprzęt 
sportowo-rekreacyjny: m.in. 
huśtawki-sprężynowe, 
piaskownica z przykryciem, 
karuzela, ścianka wspinaczkowa 
lub urządzenie zamienne.  

Kwota: 32.400 zł 

 6 PN „W zdrowym ciele - zdrowy duch, ruszaj się 
bo ważny w życiu jest ruch” (Przedszkole nr 5) 



Stworzenie projektu 
architektonicznego oraz 
pozostałej dokumentacji 
potrzebnej do przebudowy 
placu Poniatowskiego.  

Kwota: 30.000 zł 

PN  7 
Skwer Pyskowice – Flörsheim. Rewitalizacja 

placu Poniatowskiego – projekt  



Zadanie zakłada modernizację 
chodnika przy ul. Szpitalnej wzdłuż 
„placu dożynkowego”.  

Kwota: 75.000 zł 

Modernizacja chodnika   8 PN 



Zadanie zakłada zakup  

i instalację urządzeń do 
plenerowych ćwiczeń 
rekreacyjno-sportowych. 

Kwota: 75.000 zł 

Zakup i instalacja urządzeń do 
ćwiczeń plenerowych  9 PN 



Zadanie zakłada: 
uporządkowanie 
terenu, wykonanie 
dokumentacji 
projektowej, wykonanie 
placu zabaw, ustawienie 
urządzeń zabawowych. 

Kwota: 75.000 zł 

Plac zabaw dla dzieci w części 
Pyskowice – Południe 

PD  10 



Wyposażenie ogrodu 
przedszkolnego 

w urządzenia do zabaw  

i rekreacji m.in.: 

huśtawki-sprężynowe, 
karuzela, zestaw 
zabawowy  

+ zjeżdżalnia.  

 

Kolorowy plac zabaw dla 
Przedszkola nr 1   11 PD 

Kwota: 35.000 zł 



Budowa ok. 30 metrów drogi  
z kostki brukowej przy  
ul. Kwiatowej 4. 

Kwota: 25.000 zł 

Budowa fragmentu drogi  12 PD 



Budowa parku typu 
Street Workout  
z urządzeniami do 
ćwiczeń i treningów. 

Kwota: 52.000 zł 

PN  13 
Street Workout Park dla 

Pyskowic  



Realizacja czynności zgodnie  

z wykonanym projektem 
technicznym. Połączenie 

z zadaniem wprowadzonym do 
budżetu miasta na 2017 r.  

Kwota: 50.000 zł 

 14 
Budowa nowych miejsc parkingowych 

w rejonie ul. Traugutta 
PD 



Termin realizacji: 
sierpień 2017 r. 
Miejsce: Jezioro 
Dzierżno Małe.  
W ramach festynu 
planuje się m.in.: 
poczęstunek, transport, 
konkursy z nagrodami, 
pokazy sprzętu 
rehabilitacyjnego, 
występ zespołu  
z zabawą taneczną.  

Festyn integracyjny dla seniorów  
i osób niepełnosprawnych  

 15 PD 

Kwota: 7.000 zł 



Stworzenie ogólnodostępnego 
Kącika Malucha wyposażonego 
m.in. w: regał z książkami, prasę, 
kolorowanki, zabawki edukacyjne, 
a także mebelki dla dzieci. 
Doposażenie klubu MAM Czas  
w mebelki, zabawki, materiały 
plastyczne. Organizacja 
warsztatów animacyjno-
wychowawczych dla rodziców.  

Kwota: 5.000 zł 

 16 
MOKiS przyjazny rodzinie – stworzenie 

przestrzeni dla maluchów i rodzin 
PN 



Budowa zapętlonego 
asfaltowego toru 
rowerowego typu 
pumptrack o długości ok. 
50 mb zajmującego 
powierzchnię ok. 250 m2.  

Z toru będą mogli korzystać 
rowerzyści oraz 
użytkownicy hulajnóg, 
deskorolek i rolek. 

Kwota: 73.800 zł 

 17 Pumptrack Pyskowice – budowa zapętlonego 
asfaltowego toru rowerowego  

PN 



Zakup gier planszowych 

dla dzieci, młodzieży  

i dorosłych m.in.: 

familijne, strategiczne, 

logiczne, towarzyskie.  

Kwota: 5.000 zł 

 18 PN 

Rozegrane Pyskowice – wyposażenie 
bibliotek (głównej i filii dla dzieci) w gry 

planszowe 



Zadanie zakłada częściowe 

zadaszenie (zacienienie) 

placu „Nivea”. 

Kwota: 50.000 zł 

Częściowe zadaszenie placu zabaw 
„Nivea”   19 PN 





• papierowe: 

-   Urząd Miejski w Pyskowicach pok. 107 (parter)   
lub 227 (I piętro); 

- Miejska Biblioteka Publiczna – Wypożyczalnia  

i Czytelnia dla Dorosłych plac Józefa                                
Piłsudskiego 1; 

- Miejska Biblioteka Publiczna –  

    filia nr 1 ul. Traugutta 53; 

 

 
 



• elektroniczne: 
www.pyskowice.pl/budzetobywatelski  

od godz. 10.00 10 kwietnia  

do godz. 12.00 21 kwietnia 

 
 



W okresie głosowania formularze do głosowania z zadaniami, ich 
lokalizacją oraz szacunkową wartością, dostępne będą: 

-  na stronie internetowej www.pyskowice.pl/budzetobywatelski  

    (od godz. 1000 10 kwietnia do godz. 1200 21 kwietnia)  

- oraz w:  

• Biurze Promocji i Współpracy Partnerskiej Urzędu Miejskiego w 
Pyskowicach pok. 227, 

• Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego  

     w Pyskowicach pok. 107, 

• Miejskiej Bibliotece Publicznej - Wypożyczalnia i Czytelnia dla 
Dorosłych plac Józefa Piłsudskiego 1, 

• Miejskiej Bibliotece Publicznej - filia nr 1 ul. Traugutta 53. 

 

 



 W głosowaniu mogą wziąć udział 
osoby zameldowane w Pyskowicach, 
które najpóźniej w dniu głosowania 
ukończyły 18 lat. Głosujący może 

oddać tylko jeden głos na  

jedno wybrane zadanie  

w jednej formie. 
 

 



Ogłoszenie wyników nastąpi  

28 kwietnia 2017 r. 

 na stronie internetowej  

www.pyskowice.pl/budzetobywatelski. 

 

 



 




