Zadania zakwalifikowane do głosowania VI edycji Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego
Lp.

Nazwa zadania

skrócony opis

Lokalizacja

Koszt

- zadaszona wiata rowerowa z 12 stojakami typu odwrócone
„U” + punkt naprawczy z pompką i narzędziami przy Szkole
Podstawowej nr 5 w Pyskowicach
- trzy sztuki stojaków odwrócone „U” przy Przedszkolu nr 1
w Pyskowicach
- trzy sztuki stojaków odwrócone „U” przy placu zabaw przy
ul. Traugutta
- trzy sztuki stojaków odwrócone „U” przy boisku piłkarskim
(dzielnica Dzierżno)
- trzy sztuki stojaków odwrócone „U” oraz stacja naprawcza
przy placu zabaw (dzielnica Dzierżno)

Ogólnodostępny teren
przy Szkole Podstawowej
nr 5 w Pyskowicach; przy
Przedszkolu nr 1 w
Pyskowicach; przy placu
zabaw przy ul. Traugutta;
przy boisku piłkarskim
(dzielnica Dzierżno); przy
placu zabaw (dzielnica
Dzierżno)

100.000,00 zł

2. Wykonanie ścieżki dla pieszych oraz osób
- rozbiórka + utylizacja istniejącej nawierzchni
niepełnosprawnych łączącej Plac Żwirki i Wigury - wykonanie podbudowy + ułożenie kostki
z ulicą Czereśniową
- ułożenie obrzeża

Pl. Żwirki i Wigury z ul.
Czereśniową

100.000,00 zł

3. Naturalny Plac Zabaw

- montaż drewnianych urządzeń do balansowania
- montaż zacieniającej konstrukcji wierzbowej
- montaż gniazd wierzbowych (naturalne domki dla dzieci)

Plac zabaw u zbiegu ulic:
Matejki 5, Matejki 4,
Lompy 7 i Wieczorka 1

100.000,00 zł

4. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla
pieszych przez ulicę Wojska Polskiego w
Pyskowicach poprzez wykonanie doświetlenia
szczególnie ruchliwych i niebezpiecznych
przejść

- wykonanie doświetlenia 2 przejść dla pieszych przy
skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Szopena

Skrzyżowanie ulic Wojska
Polskiego i Szopena

99.999,00 zł

5. Zielona strefa rodzinnego wypoczynku

- wykonanie stref: relaksacyjnej i zabawowej poprzez
montaż urządzeń zabawowych typu linarium/czworościan
wspinaczkowy
- montaż elementów małej architektury

Ogólnodostępne tereny
zielone przy Szkole
Podstawowej nr 3 w
Pyskowicach

6. Miasteczko ruchu drogowego – bezpieczne
dziecko, bezpieczna rodzina

- przygotowanie nawierzchni pod miasteczkiem rowerowym Fragment boiska
- oznakowanie poziome
asfaltowego przy Szkole
- oznakowanie pionowe
Podstawowej nr 5 w
Pyskowicach

1. Na rowerze po Pyskowicach

7. Bądź eko – wskocz na rower. Budowa wiaty
- montaż wiaty rowerowej
rowerowej na placu przy Szkole Podstawowej nr - wykonanie utwardzonej nawierzchni pod wiatą rowerową
6 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Orliku

Ogólnodostępny teren
przy Szkole Podstawowej
nr 6 z Oddziałami
Integracyjnymi i Orliku

100.000,00 zł

100.000,00 zł

100.000,00 zł

Lp.

Nazwa zadania

skrócony opis

Lokalizacja

Koszt

8. „Dronem w dym” – oddychaj pełną piersią

- zakup drona ze stacją pomiarową do analizy spalin z
palenisk domowych

Cały obszar gminy
Pyskowice

9. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla
pieszych przez ulicę Wojska Polskiego w
Pyskowicach poprzez wykonanie doświetlenia
szczególnie ruchliwych i niebezpiecznych
przejść, etap II

- wykonanie doświetlenia 2 przejść dla pieszych przy
skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego z ulicą Szpitalną

Skrzyżowanie ulicy
Wojska Polskiego z ulicą
Szpitalną

100.000,00 zł

- cykl spotkań podwórkowych, animacji, zabaw sportowych
- cykl spotkań przeróżnych (joga, pilates, spotkania
artystyczne, minikoncerty)

Różne lokalizacje na
terenie gminy Pyskowice
m. in. Rynek, Park
Miejski, pl. Józefa
Piłsudskiego, podwórka
przyblokowe i na nowych
osiedlach domków

100.000,00 zł

10. Wakacje – integracje, czyli lato różnorodności

99.673,89 zł

