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PROJEKTU

LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE BĘDĄ PODDANE GŁOSOWANIU
Szacunkowy
Skrócony opis
Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania
ID projektu
koszt (w zł)
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA
Remont chodnika od strony ul. S. Wojciechowskiego
Poprawa bezpieczeństwa użytkowników, oraz brak konieczności wykonywania
BO.D18.10/16
zanjdujący się vis a vis szkoły przy budynku nr 22 w os. 40 000,00
remontu przez najbliższe 10 lat.
Sportowym

1

Remont chodnika od strony ul. S.
Wojciechowskiego

2

Zagospodarowanie terenow miedzy Nowohuckim
Centrum Kultury, a szpitalem im. Zeromskiego.
Zagospodarowanie terenu obok Szpitala Interesujacy projekt i realizacja zieleni oraz urzadzen do
im. Żeromskiego.
cwiczen na wolnym powietrzu( w czesci przy szpitalu).

3

rekultywacja terenu zielonego " Na
zielonej trawce"

Naprawa estetyki skweru przed wejściem do klatek
bloku nr 18 os. Zielone .To miejsce było wizytówką
osiedla, miejscem spotkań seniorów i juniorów w
otoczeniu świeżej zadbanej zieleni.

Joga na świeżym powietrzu w Nowej
Hucie

Joga-rozciąganie ciała na świeżym powietrzu to
gwarancja na dobre samopoczucie na resztę dnia. Zajęcia
jogi będą odbywać się w soboty. Będzie to czas dla
każdego, kto chce zasmakować dobroczynnego wpływu
ruchu i relaksu.

4

5

6

Celem projektu jest budowanie tożsamości mieszkańców
dzielnicy XVIII Nowa Huta w oparciu o lokalny klub
sportowy Hutnik Nowa Huta i umożliwienie
Wspieraj swój lokalny klub
uczestniczenia w meczach piłkarskich tej drużyny
poprzez pokrycie kosztów wynajmu stadionu ze środków
budżetu.
Warsztaty ogrodnicze dla mieszkańców Nowej Huty oraz
zakup sadzonek roślin do nasadzeń na terenach miejskich
Warsztaty ogrodnicze dla mieszkańców
(parki, skwerki, tereny zielone na osiedlach). Nasadzenia
Nowej Huty
zostaną dokonane przez mieszkańców Nowej Huty w
ramach warsztatów.

40 000,00

Zwiększenie kosztów potrzebnych na utrzymanie terenów w utrzymaniu Zarządu
Zieleni Miejskiej – koszt roczny ok. 1000 zł.
BO.D18.47/16
Zwiększenie atrakcyjności parku i przywrócenie walorów estetycznych.
Nowe miejsce rekreacji dla rodzin z dziećmi oraz osób starszych.
Integracja społeczeństwa.

28 040,00

Koszt utrzymania:
- odchwaszczanie 3zł/m² tj. 90zł miesięcznie, czyli za okres kwieceń - październik - BO.D18.19/16
720zł.

3 000,00

Celem projektu jest poprawa kondycji psychofizycznej oraz promocja aktywnego
spędzania czasu wolnego.
Joga pozytywnie wpływa na rozwój, sprawność psychofizyczną, poprawia ogólną
BO.D18.39/16
kondycję działania, odstresowuje. Zajęcia przyczynią się też do promowania i
upowszechniania aktywności fizycznej potrzebnej do zachowania zdrowia każdego
człowieka.

30 000,00

Utożsamianie się mieszkańców dzielnicy XVIII z lokalnym klubem sportowym.

BO.D18.25/16

15 500,00

Szacunkowy koszt rocznej pielęgnacji - 2000 zł.

BO.D18.37/16

7

Nowohucki Festiwal Sportu Nowohucka Szkoła Biega 6-7.10.2017

8

Oaza spokoju dla malusińskich i ich
mam

9

10

Pikniki dla mieszkańców Nowej Huty

Akcja Skwer w Centrum

Organizacja 6-7.10.2017 r. na stadionie MOS Kraków
Wschód na os. Szkolnym 39 dwóch imprez sportowych
dla mieszkańców Dzielnicy Nowa Huta. Rozgrywkom
sportowym towarzyszyć będą liczne atrakcje: pokazy
walk i balonów, dmuchane konstrukcje i animacje.

Wymiana zniszczonych płyt chodnikowych wokół
zagospodarowanej już piaskownicy oraz remont zatoki
postojowej na kilka samochodów.
Cztery wydarzenia plenerowe w ramach których zostaną
zorganizowane atrakcje dla dorosłych, młodzieży i dzieci.
Pikniki odbędą się w parku im. S. Żeromskiego (przy
Łąkach Nowohuckich) oraz w Parku Ratuszowym (przy
al. Róż).
Zamieńmy brzydkie podwórko na osiedlu Centrum A
(przy bloku nr 6 i przed klubem Jędruś) na przyjazne
mieszkańcom: montaż ławeczek i mebli miejskich,
montaż koszy na śmieci i na psie odchody, posianie
trawy i uporzadkowanie skweru (wycięcie chaszczy).

31 000,00

Zorganizowanie dwóch dużych imprez sportowych dla mieszkańców Dzielnicy Nowa
Huta ma na celu promocję sportu, popularyzację kultury fizycznej oraz propagowanie
aktywnego spędzania czasu wolnego wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych z tej
części Krakowa.
Uczestnictwo w imprezach młodzieży oraz rodzin z dziećmi w wieku szkolnym i
przedszkolnym będzie doskonałym sposobem na integrację rodzin nowohuckich
poprzez sport i sposobem na wspólne, aktywne spędzenie czasu. Możliwość
BO.D18.30/16
bezpłatnego uczestnictwa w różnych konkursach i rozgrywkach podczas plenerowych
imprez będzie dla mieszkańców Nowej Huty wielką atrakcją i ciekawą formą
spędzenia czasu wolnego.
Zorganizowanie imprez wpłynie na wzrost popularności różnych dyscyplin sportu
wśród dzieci i młodzieży z terenu Nowej Huty oraz na stymulowanie ich aktywności
fizycznej. Będzie to również doskonała forma promocji prozdrowotnych,
wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu.

40 000,00

Poprawa bezpieczeństwa użytkowników, oraz brak konieczności wykonania remontu
BO.D18.40/16
przez najbliższe 10 lat.

12 000,00

35 400,00

11

Francuskie kino plenerowe nad
Nowohuckim Zalewem

Projekt
zakłada
organizację
darmowego
kina
plenerowego nad Zalewem w Nowej Hucie. Przez 9
wakacyjnych sobót mieszkańcy dzielnicy będą mieli
okazję rozsiąść się w wygodnych leżakach i poznać bliżej
perły francuskiego kina w towarzystwie najbliższych.

31 500,00

12

Projekt „Wyjątkowy Mikołaj dla Wyjątkowych
Dzieciaków” zostanie zorganizowany dla dzieci z
„Wyjątkowy Mikołaj dla Wyjątkowych Zespołem Downa oraz Mózgowym Porażeniem
Dzieciaków”
Dziecięcym. Podczas wydarzenia zaplanowano liczne
atrakcje dla uczestników. Gościem specjalnym będzie
Święty Mikołaj, który

4 800,00

Realizacja projektu pn. „Pikniki dla mieszkańców Nowej Huty” przyczyni się do
rozwoju zainteresowań, nauki pracy zespołowej, wymiany doświadczeń między
BO.D18.33/16
uczestnikami.
Pozwoli na aktywne spędzenie wolnego czasu w kontakcie z kulturą i sztuką.
Projekt będzie generował koszty związane z:
- opróżnianiem kosza - 192 zł /rok;
BO.D18.22/16
- opróżnianiem kosza na psie odchody - 192 zł/rok;
- odchwaszczaniem 33m² od kwietnia do października - 693 zł.
Łącznie: 1077 zł.
Przewidywane długoterminowe skutki w przypadku realizacji zadania: realizacja
zadania „Francuskie kino plenerowe nad Nowohuckim Zalewem” – organizacja
plenerowych pokazów filmowych w wakacyjne soboty 2017 roku o charakterze
BO.D18.44/16
otwartym poprawi dostępność wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców dzielnicy
XVIII, będzie impulsem do integracji społecznej, a także stworzy okazję do spędzenia
wolnego czasu na świeżym powietrzu.
Spotkanie Świętego Mikołaja z dziećmi z Zespołem Downa oraz Mózgowym
Porażeniem Dziecięcym zapewni chorym wspaniałe przeżycie, pełne pozytywnych
wrażeń i niesamowitych emocji.
BO.D18.32/16
Tego typu wydarzenia ułatwiają integrację środowiska ludzi zdrowych oraz
niepełnosprawnych intelektualnie.

13

Jesteśmy grupą seniorów z Koła Seniora nr 20, którzy od
ponad 20 lat spotykają się, by śpiewać. Chcemy się
Seniorzy na scenę. Wsparcie seniorów z
rozwijać, przyciągnąć do naszego koła i zespołu Jędrusie
zespołu Jędrusie
nowe osoby. Brakuje nam niestety sprzętu, strojów na
występy i dekoracji.

3 100,00

14

Książki dla Twojej Rodziny - zakup
nowości wydawniczych

Zakup nowości wydawniczych dla dorosłych, dzieci i
młodzieży w celu uzupełnienia zbiorów filii
Nowohuckiej Biblioteki Publicznej działających na
terenie Dzielnicy XVIII.

20 000,00

15

Mali Ratownicy

Szkolenia z pierwszej pomocy oraz obsługi AED dla
dzieci szkół oraz przedszkoli przeprowadzone przez
Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

2 500,00

Warsztaty z edukacji seksualnej dla
młodzieży oraz dorosłych

Warsztaty będą obejmować takie zagadnienia jak m.in.:
budowanie bliskiej "udanej" relacji z partnerem,
odpowiedzialne rodzicielstwo, dojrzewanie jako przejście
pomiędzy dzieciństwem a dorosłością, rozwój
psychoseksualny dziecka

4 000,00

16

Realizacja projektu: „Seniorzy na scenę. Wsparcie seniorów z zespołu JĘDRUSIE”
umożliwi grupie seniorów z zespołu poetycko-muzycznego „Jędrusie” (działającego
w jednym z klubów miejskiego Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta) rozszerzenie
działalności programowej.
Zakup sprzętu, strojów i dekoracji podniesie poziom artystyczny organizowanych BO.D18.8/16
przedsięwzięć.
Realizacja projektu przyczyni się również do aktywizacji środowiska seniorów.

Zakup nowości wydawniczych – książek i audiobooków – w Bibliotece Głównej,
filiach nr 1, nr 2 oraz nr 4 Nowohuckiej Biblioteki Publicznej polepszy atrakcyjność
oferty tych placówek bibliotecznych, co może przyczynić się do zwiększenia poziomu
czytelnictwa w Dzielnicy XVIII.
Projekt przyczyni się do kształtowania nawyków czytelniczych – szczególnie wśród
BO.D18.13/16
dzieci i młodzieży. Służyć będzie także wyrównywaniu szans, aby osoby posiadające
najniższe dochody, mogły bezpłatne skorzystać z oferty książkowej.
Zgłaszane zadanie wpisuje się w zakres zadań własnych gminy, w tym w
szczególności: „zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, w szczególności:
kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury”.
Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi
defibrylatora AED dla dzieci ze szkół i przedszkoli. Szacunkowy koszt realizacji
zadania 2500 zł.
Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED zapozna dzieci z programem Impuls
Życia, pomoże przełamać barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy i
używaniem defibrylatora oraz wykształci prawidłową postawę wobec zagrożeń i
sytuacji nadzwyczajnych. Zadanie wpisuje się w realizację programu "Poprawa stanu
bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców miasta Krakowa w zakresie dostępności
pomocy przedmedycznej", przyjętego Uchwałą NR LXVIII/895/09 Rady Miasta BO.D18.45/16
Krakowa z dnia 15 kwietnia 2009 r. którego częścią jest Krakowska Sieć AED –
Impuls Życia. Zadanie realizuje jedno z założeń programu, tj. podniesienie poziomu i
jakości wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w
szczególności poprzez użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, co może
przyczynić się do ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem
krążenia.
Realizacja przedmiotowego projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego nie
powoduje żadnych konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.
Projekt złożony do Budżetu Obywatelskiego zakłada realizację warsztatów dla dwóch
grup uczestników: osób dorosłych (rodziców) oraz młodzieży, w zakresie edukacji
seksualnej ujętej bardzo szeroko od kwestii współżycia i antykoncepcji po budowanie
bliskich i satysfakcjonujących relacji. Poza częścią edukacyjną projekt umożliwi
również spotkania mieszkańców dzielnicy, a w konsekwencji poznanie swoich
BO.D18.35/16
sąsiadów z dzielnicy i integrację sąsiedzką.
W związku ze spełnieniem warunków formalnych oraz integrującej roli propozycji
zadania dla mieszkańców dzielnicy propozycja zadania do budżetu obywatelskiego o
charakterze dzielnicowym pn. „Warsztaty z edukacji seksualnej dla młodzieży oraz
dorosłych” została zweryfikowana pozytywnie.

Projekt dotyczy remontu ciągu pieszego wewnątrz
osiedla, który stanowi dojście do bloku nr 11 w którym
mieści się przedszkole.
Budowa wiaty "typu garażowego" przeznaczonej na
przechowywanie stacjonarne. A także - dla osób
przyjezdnych z poza województwa małopolskiego zwiedzających pl. Centralny Nowej Huty.

17

Droga do przedszkola

18

Stanica rowerowa - na wszelkiego
rodzaju wehikuły

19

Oświetlenie osiedlowe Os.
Krakowiaków

20

Zagospodarowanie
zaniedbanego
terenu
miedzy
Zagospodarowanie terenu w os.Centrum
budynkami os. Centrum A 4/5/6 - remont chodnika
A 5/6/4 remont chodnika
wewnątrz osiedla (od strony bloku nr 5)

Wymiana opraw lamp wysokoprężnych na oprawy LED

40 000,00

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców.

35 000,00

Poprawa komfortu mieszkańców. Konieczność poniesienia kosztów związanych z
BO.D18.43/16
utrzymaniem.

BO.D18.7/16

35 000,00

Poprawa bezpieczeństwa. Ponadto powyższe nie generuje dodatkowych środków,
BO.D18.24/16
wręcz przeciwnie oprawy LED są energooszczędne.

40 000,00

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i estetyki otoczenia.

21

Zdrowe kobiety = zdrowa dzielnica!

Zorganizowanie zajec ogolnorozwojowych (fitness) dla
kobiet w roznym wieku. Zajecia prowadzone przez
wykwalifikowane osoby. Okreslenie fitness jest
okresleniem ogolnym, optymalnie wybranie cwiczen z
szerokiego wachlarza propozycji( BODY SHAPE,
STRETCHING,

12 200,00

22

Uzupełnienie zasobów biblioteki NCK poprzez zakup
około 200 sztuk nowości wydawniczych, około 50 sztuk
Nowe książki dla młodszych i starszych
książek dla dzieci oraz około 45 sztuk książek z
+ kącik dla malucha
powiększoną czcionką dla seniorów i osób słabo
widzących, a także utworzenie kącika dla malucha.

8 000,00

BO.D18.48/16

Kobiety "dźwigają na swoich barkach" ogrom różnych obowiązków. Od
najmłodszych lat ...szkoła, studia, rodzina, praca. Wszyscy wiemy ile różnych zajęć
równocześnie muszą wykonywać. Kobiety nie narzekają ale potrzebują odrobiny
sportu, gimnastyki, aby nadal móc wykonywać, tym razem z uśmiechem, te wszystkie
obowiązki. Z uśmiechem, bo ćwiczenia gimnastyczne zwiększają ilość endorfin,
dzięki którym człowiek jest szczęśliwy. A człowiek szczęśliwy to człowiek
uśmiechnięty, zadowolony. Zróbmy Dzielnicę XVIII dzielnicą szczęśliwych,
zdrowych kobiet! Oczywiście projekt może być skierowany również do mężczyzn, ale
wiem z doświadczenia, ze nie byliby wytrwali w systematycznym uczestnictwie w
BO.D18.41/16
zajęciach.Celem projektu jest poprawa sprawności fizycznej mieszkańców dzielnicy
poprzez zorganizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych z elementami ćwiczeń
ogólnorozwojowych, a w szczególności wzmacniających kręgosłup. 1. Celem
projektu jest poprawa sprawności fizycznej mieszkańców dzielnicy poprzez
zorganizowanie
zajęć
sportowo-rekreacyjnych
z
elementami
ćwiczeń
ogólnorozwojowych z uwzględnieniem ćwiczeń wzmacniających kręgosłup. 2.
Projekt wpłynie na zdrowie i poczucie szczęścia mieszkańców, a szczęśliwy
mieszkaniec, to uśmiechnięty przechodzień. Sprawmy, abyśmy byli uśmiechnięci,
abyśmy mijali na ulicy uśmiechniętych sąsiadów, przechodniów!
Zakup nowości wydawniczych oraz utworzenie specjalnego kącika przeznaczonego
dla dzieci w bibliotece w Nowohuckim Centrum Kultury przyczyni się do wzrostu
liczby użytkowników biblioteki oraz zwiększy jej atrakcyjność jak i zachęci
mieszkańców do czytania książek. Utworzenie kącika dla malucha pozwoli
BO.D18.28/16
opiekunom dzieci na przyjemne korzystanie w tym czasie z biblioteki.

