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1 BO.D11.1/15

2 BO.D11.3/15
3 BO.D11.5/15

Tytuł

Przedmiot projektu
Koszt
DZIELNICA XI - PODGÓRZE DUCHACKIE

Dofinansowanie zakupu nowości
wydawniczych i audiobuków
(dokumentów dźwiękowych),
dofinansowanie wyposażenia
Lubimy czytać - dofinansowanie
biblioteki oraz zakupu i założenia
zakupu nowości i modernizacji
klimatyzacji w pomieszczeniach
biblioteki
biblioteki.
Zakup i instalacja bezobsługowych
maszyn do ćwiczeń wraz z
tabliczkami informacyjnymi jak
należy wykonywać dane ćwiczenie i
na jakie partie mięśniowe ono
działa. Projekt propaguje zdrowe
oraz aktywne spędzanie wolnego
czasu zarówno dla młodzieży jak i
osób starszych. Maszyny postawione
w pobliżu placu zabaw pozwolą na
korzystanie z nich również rodzicom
pilnującym swoich pociech. Do
działania maszyny wykorzystują siłę
Siłownia na wolnym powietrzu zakup własnych mięśni i są w pełni
i montaż bezobsługowych maszyn do bezpieczne. Stwórzmy miejsce
ćwiczeń wraz z tabliczkami
spotkań dla seniorów, młodych
informacyjnymi jak należy
mam, ojców wychodzących z
wykonywać dane ćwiczenie
dzieckiem na spacer, młodzieży.
Budowa progów zwalniających na ul. Budowa progów zwalniających na ul.
Kordiana
Kordiana. Projekt dotyczy
zamontowania progów
zwalniających dla ruchu
samochodowego w celu poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców
Kurdwanowa w dojściu do
przystanków tramwajowych i

Charakterystyka skutków
Zakup nowości wydawniczych dla dorosłych, młodzieży i
dzieci oraz udostępnianie ich przez Podgórską Bibliotekę
Publiczną przyczyni się do wzrostu liczby użytkowników
biblioteki i zwiększy jej atrakcyjność wśród mieszkańców
dzielnicy. Z kolei wyposażenie filii nr 9 przy ul. Halszki 1/
w klimatyzator zdecydowanie poprawi komfort
korzystania z zasobów bibliotecznych oraz uczestnictwa
dzieci w zajęciach organizowanych w ramach akcji "Lato
w Mieście". W wyposażeniu biblioteki brakuje regałów 19 500 ich zakup pozwoli uporządkować obecny księgozbiór.

W przypadku realizacji zadania powstaną koszty
związane z koniecznością przeglądów technicznych i
konserwacji urządzeń siłowych, ewentualnych remontów
oraz zwiększenie kosztów związanych z bieżącym
110 000 utrzymaniem Parku Kurdwanów.
6 200 • Uspokojenie ruchu w rejonie ul. Kordiana • Poprawa
bezpieczeństwa mieszkańców

4 BO.D11.6/15

5 BO.D11.8/15

Zielony skwer w centrum Piasków
Wielkich
Remont Chodnika wzdłuż bloku przy
ulicy Gromady Grudziąż 21

6 BO.D11.9/15 Dom Trzech Pokoleń
7 BO.D11.10/15 Remont chodnika i rewitalizacja
zieleni, na terenie Szkoły
Podstawowej nr 55 w Krakowie

autobusowych.
Projekt dotyczy modernizacji i
uporządkowania skwerku w centrum
Piasków Wielkich, oraz nadanie mu
imienia Franciszka Szelaźnika kierownika szkoły podstawowej w
Piaskach Wielkich.
Remont chodnika położonego
wzdłuż bloku 21 przy ulicy Gromady
Grudziąż
Projekt dotyczy aktywizacji osób 60
+ poprzez organizację spotkań,
warsztatów i zajęć edukacyjnych dla
seniorów i wykorzystanie ich
potencjału intelektualnego do
prowadzenia różnych form
warsztatów dla dzieci i młodzieży
oraz tworzenie różnych form
projektów międzypokoleniowych teatralnych, plastycznych itp. Projekt
ma służyć: 1. rozwojowi potrzebnych
współcześnie umiejętności takich jak
języki obce (niemiecki, angielski)
wykorzystanie internetu do
komunikacji 2. umożliwieniu
aktywności fizycznej poprzez
organizację zajęć z pilatesu, jogi,
gimnastyki rehabilitacyjnej, tańca
towarzyskiego, organizacje
wycieczek 3. organizacji różnych
form warsztatów
międzypokoleniowych
Przedmiotem projektu jest: 1.
Remont nawierzchni chodnika
łączącego bramę główną szkoły z
placem alarmowym i parkingiem
szkoły; 2. Wymiana części

• Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni • Opróżnianie
koszy, mycie ławek, wymiana zniszczonych i zużytych
elementów • Koszt energii elektrycznej zużytej do
zasilania latarni • Możliwość skorzystania przez
mieszkańców z nowego zagospodarowanego skweru •
70 034 Poprawa estetyki otoczenia
Realizacja zadania spowoduje zmniejszenie kosztów
związanych z utrzymaniem nawierzchni chodnika na
wyremontowanym odcinku oraz poprawę i zwiększenie
14 000 bezpieczeństwa ruchu.

Projekt pozwoli na realizację różnych forma aktywności
dla osób 60 + prowadzonych przez instruktorów z
różnych dziedzin oraz przez samych seniorów z udziałem
dzieci i młodzieży jako projekty międzypokoleniowe.
Dzięki projektowi osoby starsze oraz dzieci i młodzież
będą mogły wymienić się różnymi przydatnymi
doświadczeniami, a co za tym idzie zbliżyć do siebie
różne pokolenia. Tego typu formy aktywności mogą stać
się szerokim uzupełnieniem zajęć prowadzonych przez
Placówkę dla dzieci do niej uczęszczających. Planowany
termin realizacji projektu: od stycznia 2016 r. do grudnia
51 000 2016 r.
39 999 Projekt remontu chodnika i rewitalizacji zieleni na
terenie Szkoły Podstawowej nr 55 w Krakowie - obejmuje
wymianę starej nawierzchni z wyrównaniem podłoża i
uporządkowaniem drzew, krzewów i trawnika.
Zrealizowanie tego projektu w znacznym stopniu

krawężników ograniczających
trawnik; 3. rewitalizacja zieleni przy
frontowej części szkoły i wzdłuż
remontowanego chodnika: uporządkowanie drzew i krzewów; odnowienie trawników;
Celem projektu jest umożliwienie
Osiedlowemu Klubowi Kultury,
działającemu w tymczasowej
placówce (budynek szkolny przy ul.
Malborskiej 98) organizację i
współorganizację wydarzeń
kulturalnych wystaw, spotkań dla
mieszkańców i lekcji historii lokalnej.
Do tego konieczne jest wyposażenie
go w następujące sprzęty: - systemy
podwieszania obrazów, - tablice
korkowe (piankowe) do przypinania
prac, - system modułowy
wolnostojący, - ekran i rzutnik, Doposażenie Osiedlowego Klubu
ramy ścienne o wymiarach A), A1,
8 BO.D11.14/15 Kultury w Woli Duchackiej
A2 (antyramy nowej generacji).
Celem projektu jest organizacja
wydarzeń kulturalnych (koncertów,
występów tanecznych, sportowych,
wystaw, prezentacji) i spotkań blisko
mieszkańców. Aby dotrzeć do
odbiorcy na jego terenie konieczne
jest posiadanie mobilnych urządzeń
Mobilna kultura i edukacja sposobem estradowych takich jak składana
9 BO.D11.15/15 na integrowanie społeczności lokalnej estrada z zadaszeniem.
10 BO.D11.17/15 Wykonanie chodnika wraz z
Projekt dotyczy budowy chodnika
poręczami bezpieczeństwa łączącego wraz z poręczami wzdłuż drogi
ul. Nowosądecką z ulicą Alfreda
łączącej ul. Dauna z ul.
Dauna wzdłuż drogi asfaltowej
Nowosądecką.

zwiększy bezpieczeństwo dzieci, personelu, rodziców jak i
mieszkańców osiedla korzystających z obiektów
szkolnych jak np. boiska czy Sali gimnastycznej. Ma to
charakter długoterminowy. Szacunkowy koszt zadania
mieści się w limicie finansowym Dzielnic XI na pojedynczy
projekt.

Doposażenie Osiedlowego Klubu Kultury umożliwi
komfortowe korzystanie z oferty placówki kulturalnej
(wystawy, spotkania). Zakup nowego sprzętu sprawi, iż
organizacja imprez dla mieszkańców dzielnicy będzie
sprawniejsza i efektywniejsza, co z kolei przyczyni się do
19 000 wzrostu liczby osób odwiedzających Klub.
Realizacja projektu: "Mobilna kultura i edukacja
sposobem na integrowanie społeczności lokalnej"
przyczyni się do wzbogacenia oferty kulturalnej na
terenie dzielnicy i będzie okazją do integracji jej
mieszkańców. Dzięki mobilnemu systemowi małej
estrady, możliwa będzie organizacja różnorakich
przedsięwzięć dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie
Parku Duchackiego (koncerty, wieczory poetyckie,
79 000 występy taneczne).
40 000 Wybudowany chodnik będzie służył mieszkańcom osiedla
Wola Duchacka Wschód, szczególnie mieszkańcom
korzystającym z komunikacji miejskiej w tym obszarze.
Budowa chodnika przyczyni się do wyeliminowania
niebezpiecznych nawyków pieszych (poruszania się ulicą,
zamiast istniejącym chodnikiem po przeciwnej stronie
ulicy) i spowoduje kształtowanie bezpiecznych zachowań

uczestników ruchu drogowego, zwiększając tym samym
bezpieczeństwo. Powstała inwestycja będzie generowała
koszty związane z utrzymaniem chodnika, jak również z
nieznacznym uszczupleniem terenu zieleni miejskiej.

Zakup strojów ludowych dla dzieci
występujących w Zespole Pieśni i
11 BO.D11.19/15 Tańca "Krakowiak"
12 BO.D11.20/15 Zakup instrumentów dla dzieci
grających w Zespole Pieśni i Tańca
"Krakowiak"

Zespół Pieśni i Tańca Krakowiak ,
mieści się na u. Bujaka 15 i
organizuje zajęcia z tańca i gry na
instrumentach dla 413 dzieci z
Dzielnicy. Problemem, który
ogranicza liczbę dzieci
występujących na scenie i
widowiskowość występu jest brak
odpowiedniej liczby strojów
ludowych. Te stroje są drogie i
często rodziców nie stać na własny
strój. W ramach projektu planowany
jest zakup 15 kompletnych strojów
ludowych i krakowskiego stroju
lajkonika tak by w trakcie występu
jedno z dzieci mogło w nim
występować.
Zespół Pieśni i Tańca Krakowiak ,
mieści się na u. Bujaka 15 i
organizuje zajęcia z tańca i gry na
instrumentach dla 413 dzieci z
Dzielnicy. Problemem, który
ogranicza liczbę dzieci grających na
instrumentach i widowiskowość
występów jest brak wystarczającej
liczby instrumentów wypożyczalni
instrumentów, które za darmo
użyczane są dzieciom z Dzielnicy
chcącym pod okiem nauczycieli
Krakowiaka uczyć się gry na
instrumentach takich jak klarnet,
skrzypce, basetla itp. W ramach
projektu zostaną zakupione 2 szt
skrzypiec i basetla czyli mały

Zakup strojów ludowych służyć będzie dzieciom z
Podgórza Duchackiego występującym w Zespole Pieśni i
Tańca „Krakowiak” w wieku 6 – 13 lat. Zakupione stroje
nie będą przypisane do określonych uczestników ale
będą wypożyczane wielu dzieciom ze szkól i przedszkoli
funkcjonującym na terenie Podgórza Duchackiego.
Planowany termin realizacji projektu: od sierpnia 2015 r.
do grudnia 2015 r.

25 000
11 000 Zakup instrumentów służyć będzie dzieciom z Podgórza
Duchackiego grającym w Zespole Pieśni i Tańca
"Krakowiak" (413). Członkowie Zespołu odnoszą wiele
sukcesów i zakupienie tego typu instrumentów przyczyni
się do wzbogacenia oferty Placówki. Planowany termin
realizacji projektu: od sierpnia 2015 r. do grudnia 2015 r.

kontrabas.

Budowa miejsc postojowych dla
samochodów osobowych, wraz z
poszerzeniem jezdni - działka nr
13 BO.D11.21/15 56/31

Bezpłatny wyjazd obóz rekreacyjno sportowy dla dzieci i młodzieży w
14 BO.D11.22/15 wieku 8-15 lat
15 BO.D11.23/15 Dajmy Naszym dzieciom to co
najlepsze - Coerver Coaching - dla
każdego dziecka z dzielnicy XI

Projekt dotyczy poszerzenia jezdni
drogi gminnej na odcinku około 50
m, wzdłuż działki nr 56/31 oraz
budowy miejsc parkingowych dla
samochodów osobowych,
usytuowanych poprzecznie do ww.
drogi.

Przedmiotem projektu wyjazd dla
dzieci z dzielnicy XI na bezpłatny
obóz rekreacyjno - sportowy w
ramach zimowych ferii 2016
Coerver Coaching uznawany jest za
najdoskonalszą w świecie metodę
nauczania gry w piłkę nożną, w
którym uczestnicy prawie 5
milionów młodych piłkarzy w 30
krajach. Najlepszym świadectwem
uznania jest fakt, iż z metody tej
intensywnie w procesach szkolenia
młodych zawodników w swoich
akademiach piłkarskich korzystają
czołowe kluby Europy: Real Madryt,,
Manchester United, Chelsea Londyn,
Bayern Monachium. Projekt Dajmy
Naszym dzieciom to co najlepsze
zakłada organizację zajęć piłkarskich
wg metodologii Coerver Coaching
obiektach sportowych KS Orzeł
Piaski Wielkie. Zajęcia odbywać się

Budowa miejsc postojowych na działce nr 56/31 obr. 47
jedn. ewid. Kraków - Podgórze, pozwoli na zmniejszenie
deficytu miejsc postojowych jaki ma miejsce w rejonie
bloku mieszkalnego nr 16 przy ul. Walerego Sławka.
Powstałe miejsca postojowe będą miały charakter ogólno
miejski, a ich powstanie pozwoli na powiększenie
dotychczasowych powierzchni miejsc postojowych o ok.
100 m2. Powstała inwestycja będzie generowała koszty
związane z utrzymaniem nowych miejsc postojowych, jak
103 000 również z uszczupleniem terenów zieleni miejskiej.
Realizacja projektu zakłada zagospodarowanie czasu
wolnego mieszkańców Krakowa poprzez organizację
obozu rekreacyjno – sportowego w miejscowości
wypoczynkowej, mającego na celu rozwój, doskonalenie i
odnowę sprawności psychofizycznej. Przeprowadzenie
zadania wpłynie pozytywnie przede wszystkim na
promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej
potrzebnej do rozwoju i zachowania zdrowia każdego
48 400 człowieka.
49 200 Realizacja projektu zakłada zagospodarowanie czasu
wolnego mieszkańców Krakowa poprzez organizację
zajęć rekreacyjno - sportowych, mających na celu rozwój,
doskonalenie i odnowę sprawności psychofizycznej.
Przeprowadzenie zajęć wpłynie pozytywnie przede
wszystkim na promowanie i upowszechnianie aktywności
fizycznej potrzebnej do rozwoju i zachowania zdrowia
każdego człowieka. Propozycja zajęć rekreacyjno –
sportowych umożliwi dużej liczbie mieszkańców
osiągnięcie optymalnej aktywności ruchowej na terenie
Krakowa.

będą dwa razy w tygodniu po 60
minut a przeznaczone będą przede
wszystkim dla dzieci w wieku 5-16
lat. Każdy trening będzie
prowadzony przez dwóch trenerów.
Treningi będą otwarte więc będą
również dostępne dla rodziców oraz
trenerów, którzy będą mogli poznać
innowacyjne metody doskonalenia
umiejętności piłkarskich.

Modernizacja Orlika przy Gimnazjum
16 BO.D11.24/15 nr 28
17 BO.D11.25/15 Mini park linowy dla dzieci

Naprawa istniejącego ogrodzenia
Orlika, wykonanie 4 szt. bramek
wejściowych na Orlik, wymiana 2 szt.
zniszczonych bramek piłkarskich,
pomalowanie elewacji budynków
socjalnych na Orliku, zakup siatek na
obręcze koszykarskie.
Mini park linowy dla dzieci w wieku
3 – 15 lat będzie się składać z
bezpiecznego zjazdu linowego oraz
konstrukcji linowej do wspinania się
w formie piramidy. Zjazd linowy
(tyrolka) to bezpieczna kolejka
górska z wózkiem i siodełkiem
(talerzykiem) zawieszonym na
stalowej linie o długości 32m
umieszczonej między dwoma
stacjami. Start z drewnianego
podestu. Piramida linowa doskonali

Realizacja zaproponowanego przez wnioskodawców
przedsięwzięcia inwestycyjnego/remontowego,
polegającego na rozbudowie oraz modernizacji
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie
miasta/dzielnicy przyczyni się w długoterminowym
okresie jej użytkowania przez mieszkańców Krakowa do
wzbogacenia oferty spędzania wolego czasu przez dzieci,
młodzież oraz rodziny jak również wpłynie na
rewitalizację infrastruktury sportowej. Ponadto projekt
przyczyni się do integracji społecznej lokalnych środowisk
dzielnic oraz miasta co w dalszej perspektywie wzmocni
aktywność obywatelską i poprawi świadomość obywateli
w zakresie potrzeb rewitalizacji i rozbudowy
infrastruktury sportowej oraz realizacji projektów
miękkich, takich jak sportowe i rekreacyjne imprezy
30 000 szkolne, osiedlowe dla seniorów.
80 000 Realizacja zaproponowanego przez wnioskodawców
przedsięwzięcia inwestycyjnego/remontowego,
polegającego na rozbudowie oraz modernizacji
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie
miasta/dzielnicy przyczyni się w długoterminowym
okresie jej użytkowania przez mieszkańców Krakowa do
wzbogacenia oferty spędzania wolego czasu przez dzieci,
młodzież oraz rodziny jak również wpłynie na
rewitalizację infrastruktury sportowej. Ponadto projekt
przyczyni się do integracji społecznej lokalnych środowisk
dzielnic oraz miasta co w dalszej perspektywie wzmocni
aktywność obywatelską i poprawi świadomość obywateli

zaś zdolności wspinania się dzieci.
Projekt zawiera zakup oraz montaż
urządzeń.

Wspólny Projekt Edukacyjny dla
Krakowskich Uczniów - część
dzielnicowa dla dzielnicy XI Podgórze
18 BO.D11.26/15 Duchackie

Dodatkowe środki finansowe dla
krakowskich przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjum i innych

Przedmiotem projektu jest: - remont
schodów przy głównym wejściu do
szkoły - wymiana ciężkich drzwi
wejściowych do szkoły uporządkowanie zieleni przy
frontowej części szkoły, wzdłuż
zewnętrznej ściany lewego i
Modernizacja schodów i drzwi
prawego skrzydła budynku wejściowych oraz rewitalizacja zieleni postawienie ławek i koszy na śmieci
przy Szkole Podstawowej nr 55 w
przy wejściu głównym szkoły oraz do
19 BO.D11.27/15 Krakowie
szatni
20 BO.D11.28/15 Szlaki dziedzictwa Dzielnicy XI
Wyznaczenie w przestrzeni Dzielnicy
Podgórze Duchackie - oznaczenie w
XI Podgórze Duchackie szlaków
przestrzeni za pomocą tablic
dziedzictwa naturalnego i
informacyjnych
kulturowego. Stworzenie warunków
do edukacji i rekreacji poprzez
turystykę pieszą i rowerową
szlakami dziedzictwa dostępnymi dla
wszystkich mieszkańców miasta.
Upowszechnianie wiedzy o lokalnym
dziedzictwie w formie pionowych
tablic informacyjnych przy trasach w
przestrzeni dzielnicy. Stworzenie
aplikacji do smartfonów ze
szczegółowymi informacjami,
wydanie kieszonkowej mapki z

w zakresie potrzeb rewitalizacji i rozbudowy
infrastruktury sportowej oraz realizacji projektów
miękkich, takich jak sportowe i rekreacyjne imprezy
szkolne, osiedlowe dla seniorów.
Przeznaczenie środków finansowych zaplanowanych w
ramach projektu na działania wskazane przez dyrektorów
krakowskich szkół uwzględnionych w projekcie wpłynie
korzystnie na podniesienie jakości bazy szkół a tym
samym komfortu nauki i pracy w szkołach. Planowany
termin realizacji projektu: wrzesień 2015 – czerwiec
110 000 2016.
Projekt modernizacji schodów i drzwi oraz rewitalizacji
zieleni na terenie Szkoły Podstawowej nr 55 w Krakowie
– obejmuje naprawę schodów wejściowych z obłożeniem
ich płytkami antypoślizgowymi, wymianę dużych drzwi
wejściowych i pielęgnację zieleni (uporządkowanie
trawnika, przycięcie krzewów przy wejściu. Zrealizowanie
tego projektu w znacznym stopniu zwiększy
bezpieczeństwo dzieci, personelu, rodziców jak i
mieszkańców osiedla korzystających z pomieszczeń
szkolnych. Ma to charakter długoterminowy. Szacunkowy
koszt zadania mieści się w limicie finansowym Dzielnicy
35 000 XI na pojedynczy projekt.
79 000 Projekt "Szlaki dziedzictwa Dzielnicy XI Podgórze
Duchackie - oznaczenie w przestrzeni za pomocą tablic
informacyjnych” złożony w ramach Budżetu
Obywatelskiego na rok 2015 będzie generował koszty po
jego zrealizowaniu. Podstawowe koszty to czyszczenie i
utrzymanie oznakowania, które oszacować można na 10
tys. zł w skali roku. Dodatkowe koszty mogą być
generowane w momencie ewentualnej renowacji i
wymiany oznakowania związanej z działaniami
warunków atmosferycznych, czy osób trzecich.
Długoterminowe skutki realizacji projektu to przede
wszystkim wzrost wiedzy mieszkańców na temat swojej
dzielnicy oraz wzrost atrakcyjności turystycznej tego
rejonu miasta. Ponadto wykonanie może skutkować
podobnymi planami innych dzielnic Krakowa.

opisem, włączenie nowych szlaków
dziedzictwa do istniejących stron
internetowych poświęconych tej
tematyce lub uruchomienie nowej
strony.

