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LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE BÊD¥ PODDANE G£OSOWANIU W RAMACH
BUD¯ETU OBYWATELSKIEGO DZIELNICY XVIII NOWA HUTA

Kolejno podajemy: Numer Projektu á Tytu³ projektu á Skrócony opis á Szacunkowy koszt (w z³) á Charakterystyka d³ugoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania á ID
projektu.

1. Remont chodnika od strony ul. S. Wojciechowskiego á Remont
chodnika od strony ul. S. Wojciechowskiego znajduj¹cy siê vis á
vis szko³y przy budynku nr 22 w os. Sportowym. á 40 000,00 á
Poprawa bezpieczeñstwa u¿ytkowników, oraz brak koniecznoci wykonywania remontu przez najbli¿sze 10 lat. á BO.D18.10/16
2. Zagospodarowanie terenu obok Szpitala im. ¯eromskiego á Zagospodarowanie terenów miêdzy Nowohuckim Centrum Kultury a
Szpitalem im. S. ¯eromskiego. Interesuj¹cy projekt i realizacja zieleni
oraz urz¹dzeñ do æwiczeñ na wolnym powietrzu (w czêci przy szpitalu). á 40 000,00 á Zwiêkszenie kosztów potrzebnych na utrzymanie terenów w utrzymaniu Zarz¹du Zieleni Miejskiej  koszt
roczny ok. 1000 z³. Zwiêkszenie atrakcyjnoci parku i przywrócenie walorów estetycznych. Nowe miejsce rekreacji dla rodzin z
dzieæmi oraz osób starszych. Integracja spo³eczeñstwa. á
BO.D18.47/16.
3. Rekultywacja terenu zielonego Na zielonej trawce á Naprawa
estetyki skweru przed wejciem do klatek bloku nr 18 os. Zielone.
To miejsce by³o wizytówk¹ osiedla, miejscem spotkañ seniorów i
juniorów w otoczeniu wie¿ej zadbanej zieleni. á 28 040,00 á
Koszt utrzymania: odchwaszczanie 3 z³/m2, tj. 90 z³ miesiêcznie, czyli
za okres kwiecieñ padziernik 720 z³. á BO.D18.19/16.
4. Joga na wie¿ym powietrzu w Nowej Hucie á Joga  rozci¹ganie cia³a na wie¿ym powietrzu to gwarancja dobrego samopoczucia na resztê dnia. Zajêcia jogi bêd¹ odbywaæ siê w soboty. Bêdzie to czas dla ka¿dego, kto chce zasmakowaæ dobroczynnego wp³ywu ruchu i relaksu. á 3 000,00 á Celem projektu jest poprawa kondycji psychofizycznej oraz promocja aktywnego spêdzania czasu
wolnego. Joga pozytywnie wp³ywa na rozwój, sprawnoæ psychofizyczn¹, poprawia ogóln¹ kondycjê dzia³ania, odstresowuje. Zajêcia przyczyni¹ siê te¿ do promowania i upowszechniania aktywnoci fizycznej potrzebnej do zachowania zdrowia ka¿dego cz³owieka. á BO.D18.39/16.
5. Wspieraj swój lokalny klub á Celem projektu jest budowanie
to¿samoci mieszkañców dzielnicy XVIII Nowa Huta dziêki lokalnemu klubowi sportowemu Hutnik Nowa Huta i umo¿liwienie
uczestniczenia w meczach pi³karskich tej dru¿yny poprzez pokrycie kosztów wynajmu stadionu ze rodków bud¿etu. á 30 000,00
á Uto¿samianie siê mieszkañców dzielnicy XVIII z lokalnym klubem sportowym. á BO.D18.25/16.
6. Warsztaty ogrodnicze dla mieszkañców Nowej Huty á Warsztaty ogrodnicze dla mieszkañców Nowej Huty oraz zakup sadzonek
rolin do nasadzeñ na terenach miejskich (parki, skwerki, tereny zielone na osiedlach). Nasadzenia zostan¹ dokonane przez mieszkañców Nowej Huty w ramach warsztatów. á 15 500,00 á Szacunkowy koszt rocznej pielêgnacji  2000 z³. á BO.D18.37/16.
7. Nowohucki Festiwal Sportu  Nowohucka Szko³a Biega
67.10.2017 á Organizacja 67.10.2017 r. na stadionie MOS Kraków Wschód na os. Szkolnym 39 dwóch imprez sportowych dla
mieszkañców dzielnicy Nowa Huta. Rozgrywkom sportowym towarzyszyæ bêd¹ liczne atrakcje: pokazy walk i balonów, dmuchane konstrukcje i animacje. á 31 000,00 á Zorganizowanie dwóch du¿ych
imprez sportowych dla mieszkañców dzielnicy Nowa Huta ma na
celu promocjê sportu, popularyzacjê kultury fizycznej oraz propagowanie aktywnego spêdzania czasu wolnego wród dzieci, m³odzie¿y i osób doros³ych z tej czêci Krakowa. Uczestnictwo w imprezach m³odzie¿y oraz rodzin z dzieæmi w wieku szkolnym i przedszkolnym bêdzie doskona³ym sposobem na integracjê rodzin nowohuckich poprzez sport i sposobem na wspólne, aktywne spêdzenie
czasu. Mo¿liwoæ bezp³atnego uczestnictwa w ró¿nych konkursach
i rozgrywkach podczas plenerowych imprez bêdzie dla mieszkañców Nowej Huty wielk¹ atrakcj¹ i ciekaw¹ form¹ spêdzenia czasu
wolnego. Zorganizowanie imprez wp³ynie na wzrost popularnoci
ró¿nych dyscyplin sportu wród dzieci i m³odzie¿y z terenu Nowej
Huty oraz na stymulowanie ich aktywnoci fizycznej. Bêdzie to
równie¿ doskona³a forma promocji prozdrowotnych, wychowawczych i edukacyjnych wartoci sportu. á BO.D18.30/16.
8. Oaza spokoju dla milusiñskich i ich mam á Wymiana zniszczonych p³yt chodnikowych wokó³ zagospodarowanej ju¿ piaskownicy oraz remont zatoki postojowej na kilka samochodów. á
40000,00 á Poprawa bezpieczeñstwa u¿ytkowników, brak koniecznoci wykonania remontu przez najbli¿sze 10 lat. á BO.D18.40/16.
9. Pikniki dla mieszkañców Nowej Huty á Cztery wydarzenia
plenerowe, w ramach których zostan¹ zorganizowane atrakcje dla
doros³ych, m³odzie¿y i dzieci. Pikniki odbêd¹ siê w parku im. S.
¯eromskiego (przy £¹kach Nowohuckich) oraz w Parku Ratuszowym (przy al. Ró¿). á 12 000,00 á Realizacja projektu pn. Pikniki dla mieszkañców Nowej Huty przyczyni siê do rozwoju zainteresowañ, nauki pracy zespo³owej, wymiany dowiadczeñ miêdzy uczestnikami. Pozwoli na aktywne spêdzenie wolnego czasu w
kontakcie z kultur¹ i sztuk¹. á BO.D18.33/16
10. Akcja Skwer w Centrum á Zamieñmy brzydkie podwórko na
osiedlu Centrum A (przy bloku nr 6 i przed klubem Jêdru) na przy-

jazne mieszkañcom: monta¿ ³aweczek i mebli miejskich, monta¿
koszy na mieci i na psie odchody, posianie trawy i uporz¹dkowanie skweru (wyciêcie chaszczy). á 35 400,00 á Projekt bêdzie generowa³ koszty zwi¹zane z:  opró¿nianiem kosza 192 z³/rok, 
opró¿nianiem kosza na psie odchody 192 z³/rok,  odchwaszczaniem
33 m2 od kwietnia do padziernika 693 z³. £¹cznie: 1077 z³. á
BO.D18.22/16.
11. Francuskie kino plenerowe nad Nowohuckim Zalewem á
Projekt zak³ada organizacjê darmowego kina plenerowego nad Zalewem w Nowej Hucie. Przez 9 wakacyjnych sobót mieszkañcy
dzielnicy bêd¹ mieli okazjê rozsi¹æ siê w wygodnych le¿akach i
poznaæ bli¿ej per³y francuskiego kina w towarzystwie najbli¿szych.
á 31 500,00 á Przewidywane d³ugoterminowe skutki w przypadku realizacji zadania: realizacja zadania Francuskie kino plenerowe nad Nowohuckim Zalewem  organizacja plenerowych pokazów filmowych w wakacyjne soboty 2017 roku o charakterze otwartym poprawi dostêpnoæ wydarzeñ kulturalnych dla mieszkañców
dzielnicy XVIII, bêdzie impulsem do integracji spo³ecznej, a tak¿e
stworzy okazjê do spêdzenia wolnego czasu na wie¿ym powietrzu.
á BO.D18.44/16.
12. Wyj¹tkowy Miko³aj dla Wyj¹tkowych Dzieciaków á Projekt Wyj¹tkowy Miko³aj dla Wyj¹tkowych Dzieciaków zostanie
zorganizowany dla dzieci z zespo³em Downa oraz Mózgowym pora¿eniem dzieciêcym. Podczas wydarzenia zaplanowano liczne atrakcje dla uczestników. Gociem specjalnym bêdzie wiêty Miko³aj. á
4 800,00 á Spotkanie wiêtego Miko³aja z dzieæmi z zespo³em
Downa oraz mózgowym pora¿eniem dzieciêcym zapewni chorym
wspania³e prze¿ycie, pe³ne pozytywnych wra¿eñ i niesamowitych
emocji. Tego typu wydarzenia u³atwiaj¹ integracjê rodowiska ludzi zdrowych oraz niepe³nosprawnych intelektualnie. á BO.D18.32/
16.
13. Seniorzy na scenê. Wsparcie seniorów z zespo³u Jêdrusie á
Jestemy grup¹ seniorów z Ko³a Seniora nr 20, którzy od ponad 20
lat spotykaj¹ siê, by piewaæ. Chcemy siê rozwijaæ, przyci¹gn¹æ do
naszego ko³a i zespo³u Jêdrusie nowe osoby. Brakuje nam niestety
sprzêtu, strojów na wystêpy i dekoracji. á 3100,00 á Realizacja
projektu: Seniorzy na scenê. Wsparcie seniorów z zespo³u JÊDRUSIE umo¿liwi grupie seniorów z zespo³u poetycko-muzycznego
Jêdrusie (dzia³aj¹cego w jednym z klubów miejskiego Orodka
Kultury Kraków-Nowa Huta) rozszerzenie dzia³alnoci programowej. Zakup sprzêtu, strojów i dekoracji podniesie poziom artystyczny
organizowanych przedsiêwziêæ. Realizacja projektu przyczyni siê
równie¿ do aktywizacji rodowiska seniorów. á BO.D18.8/16.
14. Ksi¹¿ki dla Twojej Rodziny  zakup nowoci wydawniczych
á Zakup nowoci wydawniczych dla doros³ych, dzieci i m³odzie¿y w celu uzupe³nienia zbiorów filii Nowohuckiej Biblioteki Publicznej dzia³aj¹cych na terenie Dzielnicy XVIII. á 20 000,00 á Zakup nowoci wydawniczych  ksi¹¿ek i audiobooków  w Bibliotece G³ównej, filiach nr 1, nr 2 oraz nr 4 Nowohuckiej Biblioteki
Publicznej polepszy atrakcyjnoæ oferty tych placówek bibliotecznych, co mo¿e przyczyniæ siê do zwiêkszenia poziomu czytelnictwa
w Dzielnicy XVIII. Projekt przyczyni siê do kszta³towania nawyków czytelniczych  szczególnie wród dzieci i m³odzie¿y. S³u¿yæ
bêdzie tak¿e wyrównywaniu szans, aby osoby posiadaj¹ce najni¿sze dochody mog³y bezp³atne skorzystaæ z oferty ksi¹¿kowej. Zg³aszane zadanie wpisuje siê w zakres zadañ w³asnych gminy, w tym
w szczególnoci: zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkañców,
w szczególnoci: kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury. á BO.D18.13/16.
15. Mali Ratownicy á Szkolenia z pierwszej pomocy oraz obs³ugi
AED dla dzieci szkó³ oraz przedszkoli przeprowadzone przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe á 2 500,00 á Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie szkoleñ z pierwszej pomocy i obs³ugi defibrylatora AED dla dzieci ze szkó³ i przedszkoli. Szacunkowy koszt
realizacji zadania 2500 z³. Nauka pierwszej pomocy wraz z obs³ug¹ AED zapozna dzieci z programem Impuls ¯ycia, pomo¿e prze³amaæ barierê strachu zwi¹zan¹ z udzielaniem pierwszej pomocy i
u¿ywaniem defibrylatora oraz wykszta³ci prawid³ow¹ postawê wobec zagro¿eñ i sytuacji nadzwyczajnych. Zadanie wpisuje siê w
realizacjê programu Poprawa stanu bezpieczeñstwa zdrowotnego
mieszkañców miasta Krakowa w zakresie dostêpnoci pomocy przedmedycznej, przyjêtego Uchwa³¹ nr LXVIII/895/09 Rady Miasta
Krakowa z dnia 15 kwietnia 2009 r. którego czêci¹ jest Krakowska Sieæ AED  Impuls ¯ycia. Zadanie realizuje jedno z za³o¿eñ
programu, tj. podniesienie poziomu i jakoci wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w szczególnoci poprzez
u¿ycie automatycznych defibrylatorów zewnêtrznych, co mo¿e przyczyniæ siê do ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nag³ym
zatrzymaniem kr¹¿enia. Realizacja przedmiotowego projektu w ramach Bud¿etu Obywatelskiego nie powoduje ¿adnych konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach. á BO.D18.45/16.
16. Warsztaty z edukacji seksualnej dla m³odzie¿y oraz doros³ych
á Warsztaty bêd¹ obejmowaæ takie zagadnienia jak m.in.: budowanie
bliskiej udanej relacji z partnerem, odpowiedzialne rodzicielstwo,
dojrzewanie jako przejcie pomiêdzy dzieciñstwem a doros³oci¹,
rozwój psychoseksualny dziecka. á 4000,00 á Projekt z³o¿ony do
Bud¿etu Obywatelskiego zak³ada realizacjê warsztatów dla dwóch

grup uczestników: osób doros³ych (rodziców) oraz m³odzie¿y, w
zakresie edukacji seksualnej ujêtej bardzo szeroko od kwestii wspó³¿ycia i antykoncepcji po budowanie bliskich i satysfakcjonuj¹cych
relacji. Poza czêci¹ edukacyjn¹ projekt umo¿liwi równie¿ spotkania mieszkañców dzielnicy, a w konsekwencji poznanie swoich s¹siadów z dzielnicy i integracjê s¹siedzk¹. W zwi¹zku ze spe³nieniem
warunków formalnych oraz integruj¹cej roli propozycji zadania dla
mieszkañców dzielnicy propozycja zadania do bud¿etu obywatelskiego o charakterze dzielnicowym pn. Warsztaty z edukacji seksualnej dla m³odzie¿y oraz doros³ych zosta³a zweryfikowana pozytywnie. á BO.D18.35/16.
17. Droga do przedszkola á Projekt dotyczy remontu ci¹gu pieszego wewn¹trz osiedla, który stanowi dojcie do bloku nr 11, w
którym mieci siê przedszkole. á 40 000,00 á Poprawa bezpieczeñstwa i komfortu mieszkañców. á BO.D18.7/16.
18. Stanica rowerowa na wszelkiego rodzaju wehiku³y á Budowa wiaty typu gara¿owego przeznaczonej na przechowywanie stacjonarne. A tak¿e dla osób przyjezdnych, spoza województwa ma³opolskiego, zwiedzaj¹cych pl. Centralny Nowej Huty. á 35 000,00
á Poprawa komfortu mieszkañców. Koniecznoæ poniesienia kosztów zwi¹zanych z utrzymaniem. á BO.D18.43/16.
19. Owietlenie osiedlowe, os. Krakowiaków á Wymiana opraw
lamp wysokoprê¿nych na oprawy LED. á 35 000,00 á Poprawa
bezpieczeñstwa. Ponadto powy¿sze nie generuje dodatkowych rodków, wrêcz przeciwnie oprawy LED s¹ energooszczêdne. á
BO.D18.24/16.
20. Zagospodarowanie terenu w os. Centrum A 5/6/4 remont chodnika á Zagospodarowanie zaniedbanego terenu miêdzy budynkami os. Centrum A 4/5/6  remont chodnika wewn¹trz osiedla (od
strony bloku nr 5). á 40 000,00 á Poprawa bezpieczeñstwa pieszych i estetyki otoczenia. á BO.D18.48/16.
21. Zdrowe kobiety = zdrowa dzielnica! á Zorganizowanie zajêæ ogólnorozwojowych (fitness) dla kobiet w ró¿nym wieku. Zajêcia prowadzone przez wykwalifikowane osoby. Okrelenie fitness
jest okreleniem ogólnym, optymalnie wybranie æwiczeñ z szerokiego
wachlarza propozycji (BODY SHAPE, STRETCHING) á 12 200,00
á Kobiety dwigaj¹ na swoich barkach ogrom ró¿nych obowi¹zków. Od najm³odszych lat... szko³a, studia, rodzina, praca. Wszyscy wiemy ile ró¿nych zajêæ równoczenie musz¹ wykonywaæ.
Kobiety nie narzekaj¹ ale potrzebuj¹ odrobiny sportu, gimnastyki,
aby nadal móc wykonywaæ, tym razem z umiechem, te wszystkie
obowi¹zki. Z umiechem, bo æwiczenia gimnastyczne zwiêkszaj¹
iloæ endorfin, dziêki którym cz³owiek jest szczêliwy. A cz³owiek
szczêliwy to cz³owiek umiechniêty, zadowolony. Zróbmy Dzielnicê XVIII dzielnic¹ szczêliwych, zdrowych kobiet! Oczywicie
projekt mo¿e byæ skierowany równie¿ do mê¿czyzn, ale wiem z
dowiadczenia, ¿e nie byliby wytrwali w systematycznym uczestnictwie w zajêciach. Celem projektu jest poprawa sprawnoci fizycznej mieszkañców dzielnicy poprzez zorganizowanie zajêæ sportowo-rekreacyjnych z elementami æwiczeñ ogólnorozwojowych, a w
szczególnoci wzmacniaj¹cych krêgos³up. 1. Celem projektu jest
poprawa sprawnoci fizycznej mieszkañców dzielnicy poprzez zorganizowanie zajêæ sportowo-rekreacyjnych z elementami æwiczeñ
ogólnorozwojowych z uwzglêdnieniem æwiczeñ wzmacniaj¹cych
krêgos³up. 2. Projekt wp³ynie na zdrowie i poczucie szczêcia mieszkañców, a szczêliwy mieszkaniec to umiechniêty przechodzieñ.
Sprawmy, abymy byli umiechniêci, abymy mijali na ulicy
umiechniêtych s¹siadów, przechodniów! á BO.D18.41/16.
22. Nowe ksi¹¿ki dla m³odszych i starszych + k¹cik dla malucha
á Uzupe³nienie zasobów biblioteki NCK poprzez zakup oko³o 200
sztuk nowoci wydawniczych, oko³o 50 sztuk ksi¹¿ek dla dzieci oraz
oko³o 45 sztuk ksi¹¿ek z powiêkszon¹ czcionk¹ dla seniorów i osób
s³abo widz¹cych, a tak¿e utworzenie k¹cika dla malucha. á 8000,00
á Zakup nowoci wydawniczych oraz utworzenie specjalnego k¹cika przeznaczonego dla dzieci w bibliotece w Nowohuckim Centrum Kultury przyczyni siê do wzrostu liczby u¿ytkowników biblioteki oraz zwiêkszy jej atrakcyjnoæ i zachêci mieszkañców do czytania ksi¹¿ek. Utworzenie k¹cika dla malucha pozwoli opiekunom
dzieci na przyjemne korzystanie w tym czasie z biblioteki. á
BO.D18.28/16.
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