
ZGŁOSZONYCH DO PUSZCZYKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2023 

LISTA PROJEKTÓW OCENIONYCH NEGATYWNIE 

 

PROJEKTY MIEJSKIE 

 

1. NAZWA PROJEKTU „DISC GOLF - POLE DO GRY na Zakolu Warty” 

LOKALIZACJA PROJEKTU: Numer działki 1201, Zakole Warty przy ul. Nadwarciańskiej 

SZACUNKOWY KOSZT ZGŁASZANEGO ZADANIA: 60 000 zł 

Wnioskodawca: Paweł Cytryński 

 

Projekt zakłada dostosowanie terenu na zakolu Warty do gry w disc golfa na 12 "dołkach" - 

ustawienie 12 koszy oraz 12 mat rozbiegowych wraz ze znakami informacyjnymi. Disc golf to 

gra podobna do „zwykłego” golfa, z tym wyjątkiem, że gra się w nią latającymi dyskami 

(frisbee). Gracze rzucają dyskami jak najbliżej specjalnie zaprojektowanego celu zwanego 

koszem, a następnie rzucają ponownie z miejsca, w którym wylądowały dyski, próbując dostać 

się do kosza w najmniejszej liczbie rzutów. Disc golf jest prostą do opanowania grą w którą 

mogą grać wszyscy. Nie wymaga specjalistycznego sprzętu, wystarczy tylko dysk! Grać mogą 

w nią osoby o bardzo różnym stopniu sprawności. Dzięki zbudowaniu pola mieszkańcy odkryją 

znany teren na nowo. Znajdą pretekst do obserwowania piękna krajobrazu i aktywnego 

spędzania czasu na świeżym powietrzu. Grać na polu może w jednym czasie swobodnie około 

70 osób. Aktywność ta w pewien naturalny sposób pozwala również nawiązywać i budować 

relację z innymi użytkownikami pola. Pole do discgolfa będzie wykorzystane do organizowania 

towarzyskiego i sportowego współzawodnictwa, prowadzenia otwartych treningów, promocji 

dyscypliny. Pole będzie ogólnodostępne dla każdego o każdej porze roku. Budowa pola nie 

zmienia przeznaczenia terenu ani nie uniemożliwia korzystania z niego w dotychczasowy 

sposób. 

UZASADNIENIE: 

1. Wniosek nie precyzuje technologii wykonania zadania, a co za tym idzie sposobu montażu 

koszy i mat, do gruntu oraz nie określa czy montaż jest stały czy wymaga instalacji czasowej.  

2. Szacunkowy koszt zadania określa kwotę 15.000 zł na sprzątanie terenu, jednakże nie 

uwzględnia szczegółowego zakresu prac m.in. porządkowania terenu z odpadów oraz koszenia 

traw.  

Poza tym całoroczne utrzymanie terenu poprzez kilkukrotne koszenie traw, nie jest możliwe 

ze względu na koszty oraz częściowe położenie terenu na obszarach Natura 2000. Oprócz tego 

terminy koszenia traw powinny być dostosowane do terminów gniazdowania ptaków. 



3. Wątpliwość budzi sam zakup sprzętu (maty + kosze, nie związane trwale z gruntem,  

a stanowiące własność miasta) i przekazanie go w użytkowanie prywatnym osobom. 

4. Zadanie nie spełnia kryterium gospodarności a realizacja generuje koszty niewspółmierne  

do wartości projektu. 

5. W związku z powyższym z wniosku nie wynika czy do realizacji niezbędne są: pozwolenie  

na budowę lub zgłoszenie, ewentualne zgody oraz projekt techniczny.  

 

2. NAZWA PROJEKTU „SIŁOWNIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU DO BOULI I MOLKKY” 

LOKALIZACJA PROJEKTU: skrzyżowanie ulic, Puszczykowo Numer działki dz. nr 238 i 152/3 
ul. Kościuszki i Matejki 
 
SZACUNKOWY KOSZT ZGŁASZANEGO ZADANIA: 180 000 zł 

Wnioskodawca: Piotr Guziałek 

Przy ul Kościuszki róg Matejki są dwie niezagospodarowane działki miejskie o nr 
ewidencyjnych 152/3 i 238 ( częściowo zajęta przez właściciela adresu ul. Kościuszki 9). 
Teren jest porośnięty drzewami owocowymi (głównie śliwki) i chwastami na  całej 
powierzchni. 
Przy granicy z posesją Kościuszki 9 rośnie kilka akacji i dwa orzechy. 
 Projekt obejmuje obie  działki jak zaznaczono na  załączniku graficznym do zgłoszenia. 
Teren wymaga dokładnego uporządkowania i o ile  mi wiadomo też będzie konieczna 
częściowa wymiana gruntu – jako, że na w/w działkach składowane były odpady budowlane. 
 
 Założenia w/w projektu to : 
- budowa w części południowej siłowni na świeżym powietrzu z  kilkoma urządzeniami 
do ćwiczeń rozwijających tężyznę fizyczną mieszkańców naszego miasta  - tu będzie 
konieczna wymiana gruntów i założenie odpowiedniej trwałej zieleni 
- w części środkowej na wprost wejścia proponuje się wybudowanie zadaszonej altany 
ze stołem i ławami, a  także zamykaną szafką na sprzęty do gry w boule i Molkky. 
- w części północnej projekt zakłada budowę dwóch boisk jedno o wymiarach 10m x 
4m a drugie o wymiarach 20 m x 4 m z nawierzchnią z grysu granitowego 
- przy boiskach postawienie dwóch ławek drewnianych i koszy na  śmieci. 
- cały teren zostanie ogrodzony płotem z  siatki powlekanej na podmurówce z furtką, 
wolne powierzchnie proponuje się obsiać trawą. 
 
 Takie  zagospodarowanie w/w terenu miejskiego dla mieszkańców Puszczykowa z 
możliwością sprawdzenia się w grach zręcznościowych bez koniecznych inwestycji w  sprzęt, 
który będzie udostępniany chętnym po zgłoszeniu do opiekuna obiektu wyznaczonego przez 
Urząd Miasta. 
Sprzęt ( bule i kręgle molkky) będzie przechowywany w szafce wyposażonej w skrytkę na 
klucz, którą otwiera się  po otrzymaniu kodu od opiekuna terenu. Dbanie o ruch i rozwój 



fizyczny powinny być stałym elementem naszego życia, a takie zainwestowanie tego terenu 
powinno pomóc w realizacji tych celów. 
Jestem przekonany, że taka inwestycja z PBO będzie dobrze służyła mieszkańcom  i wzmocni 
także więzy sąsiedzkie,  a może  także wprowadzić rywalizację  sportową w grach 
zręcznościowych. 
Obie gry nie wymagają  (boule i Molkky) żadnej tężyzny fizycznej, a są wspaniałym antidotum 
na siedzący tryb życia większości mieszkańców. 
 
UZASADNIENIE: 

1. Działki pod wskazane zadanie bezpośrednio sąsiadują z działką drogową. Tak duży zakres 

zadania (budowa boiska do Molkky, siłowni, placu zabaw, zadaszonej altany) budzi 

wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa dla potencjalnych korzystających z obiektu, jak i ruchu 

na drodze.  

2. W projekcie nie zostały przewidziane wymagane odległości od pasa ruchu oraz urządzeń 

względem siebie. Urządzenia siłowni powinny być rozmieszczone w odpowiedniej odległości  

od siebie, co skutkuje możliwością ustawienia maksymalnie 3 obiektów. 

3. Wniosek zakłada zbyt intensywne zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem dla 

stosunkowo wąskiej grupy odbiorców. 

4. W projekcie planu zagospodarowania przestrzennego wskazany teren ma funkcję 

sportowo-rekreacyjną, lecz przy zachowaniu 70% powierzchni biologicznie czynnej co 

wyklucza realizację wniosku. 

5. Realizacja kolejnego projektu w zakresie budowy boiska do Molkky jest niezasadna, gdyż 

teraz zakres zrealizowany został w ramach PBO 2022.  

 

3. NAZWA PROJEKTU: „POMNIK POŚWIĘCONY PAMIĘCI ANDRZEJA FALKIEWICZA ORAZ 

WYRAZ HOŁDU ZŁOŻONEGO WSZYSTKIM TWÓRCOM PIÓRA ZWIĄZANYM Z 

PUSZCZYKOWEM” 

LOKALIZACJA PROJEKTU: ul. Podgórna 21, teren w pasie trawiastym między wejściem na 
halę widowiskowo-sportową a boiskiem wielofunkcyjnym 
 
SZACUNKOWY KOSZT ZGŁASZANEGO ZADANIA: 180 000 zł 

Wnioskodawca: Elżbieta Mikołajczyk 

Ideą projektu jest stworzenie przestrzennej instalacji przedstawiającej otwartą księgę, z której 

wyrasta dmuchawiec. Na ramach księgi zostaną wypisane nazwiska wszystkich 



puszczykowskich twórców. Projekt jest uhonorowaniem osoby Andrzeja Falkiewicza oraz 

wszystkich puszczykowskich pisarzy. 

Andrzej Falkiewicz - niezwykły twórca, wybitny intelektualista, filozof i pisarz jest symbolem 

twórczej szeroko pojętej myśli. Miasto Puszczykowo było i jest szczególnym miejscem 

skupiającym wielu twórców, którzy stanowią o jego kolorycie. Andrzej Falkiewicz - 

"NIEPRZECZYTANE" "BO WIESZ DZIECKO, MYŚLI SĄ JAK DMUCHAWCE. WIATR JE ROZNIESIE, 

NIE WIADOMO, GDZIE SPADNĄ. DO KOGO NALEŻĄ". Cytat ten umiejscowiony na pomniku,  

w sposób doskonały ilustruje podążanie twórców (ludzi kultury i sztuki) za ideą. Myśl ta 

zawiera w sobie charakter miejsca, które emanując aurą siły natury, niezmiennie inspiruje 

kolejne pokolenia twórców. Wspomniane założenie rzeźbiarskie,  

w swojej formie i przesłaniu, może w pełni stanowić wizytówkę miasta Puszczykowo. 

Zaproponowana lokalizacja rzeźby nie jest przypadkowa, sąsiedztwo hali widowiskowo-

sportowej tworzy pewną spójność założenia. Rzeźba stojąca przed wejściem i jej przesłanie, 

dla mieszkańców i gości przybywających na różnego rodzaju wydarzenia, może być 

zapowiedzią nowych przeżyć i emocji z twórczą energią ludzi i miejsca.  

 

UZASADNIENIE: 

1. Wykonanie pomnika na niewidocznym fundamencie wymaga uzyskania 

pozwolenia/zgłoszenia zgodnie z prawem budowlanym, co generuje dodatkowe koszty. 

2. Umieszczenie przedmiotowego pomnika oraz jego forma na terenie wykorzystywanym na 

cele sportowe może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z 

tego obiektu. Forma pomnika, a zwłaszcza górna część z drobnych ostro zakończonych 

elementów aluminiowych stwarza zagrożenie dla dzieci i młodzieży, które użytkują wskazany 

we wniosku teren. 

3. Koszty realizacji przedsięwzięcia są niewspółmierne do wartości projektu. 

4. Budżet jest zbyt ogólny, nie skalkulowano wszystkich kosztów m.in. betonowego 

fundamentu, projektu technicznego oraz kosztów projektu budowlanego. 

 

 

 

 


