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Zdecyduj, na co wydamy pieni¹dze w Bud¿ecie Obywatelskim!
Bud¿et Obywatelski wkroczy³
aktywny! Nie pozwól aby inni
znaczenie! Ka¿dy mo¿e okazaæ
Pamiêtaj - to pieni¹dze z Twoich
trafiæ tam gdzie chcesz! Zosta³y

w decyduj¹c¹ fazê  g³osowanie! B¹d
zdecydowali za Ciebie! Ka¿dy g³os ma
siê tym, który przes¹dzi o zwyciêstwie!
podatków dziêki Twojej aktywnoci mog¹
ostatnie godziny na to by zag³osowaæ!

Za nami kolejna ju¿ pi¹ta edycja Bud¿etu Obywatelskiego. W dniach 1
31.03. mieszkañcy Krakowa sk³adali
wnioski o charakterze ogólnomiejskim
i dzielnicowym. Rada Dzielnicy XVIII
zdecydowa³a siê przeznaczyæ na zadania kwotê 50000 z³, w tym roku jednak dodatkowe rodki na zadania
dzielnicowe przeznaczy³ tak¿e prezydent Krakowa. Mia³ on do rozdysponowania 2 mln z³, które zosta³y podzielone na dzielnice ze wzglêdu na
procent bud¿etu, które przeznaczaj¹
one na Bud¿et Obywatelski oraz frekwencjê w g³osowaniu w ostatniej
edycji BO. Dziêki temu Dzielnice,
które przekazuj¹ du¿e rodki oraz dodatkowo mobilizuj¹ mieszkañców do
udzia³u w g³osowaniu otrzyma³y wiêcej rodków.
W zwi¹zku z tym Rada Dzielnicy
XVIII na Bud¿et Obywatelski ma do
dyspozycji kwotê 120100 z³. Przypomnijmy, ¿e w tym roku g³osujemy na
zadania, które bêd¹ realizowane w
roku 2019. Wniosek móg³ z³o¿yæ ka¿dy mieszkaniec, który ukoñczy³ 16 rok
¿ycia poprzez platformê internetow¹
www.budzet.krakow.pl. W tegorocznej
edycji Bud¿etu Obywatelskiego w Nowej Hucie zosta³o zg³oszonych 25
projektów dzielnicowych. Pozytywnie

weryfikacjê przesz³o 16 z nich. Oddaj
swój g³os na wybrane przez Ciebie
projekty!
LISTA PROJEKTÓW BUD¯ETU
OBYWATELSKIEGO
DZIELNICY XVIII NOWA HUTA
1. Us³yszmy siê! Nag³onienie dla
seniorów w Jêdrusiu.
W Klubie Jêdru od lat spotykaj¹ siê
seniorzy z ca³ej dzielnicy. Organizuj¹
wydarzenia, koncerty, stworzyli te¿ zespó³ Jêdrusie, który swój program prezentuje w ca³ym Krakowie. Ale zarówno dla zespo³u jak i seniorów niezbêdny jest zakup nag³onienia.
Kwota 2 800,00 z³otych
2. Nowohucki sad.
Stworzenie na terenie Nowej Huty,
przy Kopcu Wandy, ogrodu-sadu z
owocowymi drzewami i krzewami.
Nawi¹zanie do sielsko-wiejskich pocz¹tków Nowej Huty oraz miejsce wypoczynku i edukacji dla mieszkañców
i uczniów.
Kwota 30 650,00 z³otych
3. Kolorowa prasa do biblioteki
zaprasza.
Prenumerata prasy do k¹cików prasowych Filii nr 56 Biblioteki Kraków
os. Zgody 7. Zaprenumerowana zosta-

Miejsce punktu do g³osowania

nie prasa codzienna, hobbystyczna,
kobieca, motoryzacyjna oraz prasa dla
dzieci oraz rodziców. Kwota 4 000,00
z³otych.
4. Bajkowe graffiti-murale, które
zmieniaj¹ dzieciêc¹ przestrzeñ.
To projekt który zmieni wizerunek
naszej dzielnicy poprzez stworzenie
wielkoformatowej grafiki z motywami
bajek. Projekt ma na celu zapobiec dewastacji cian, poprzez namalowanie
na nich muralów, które poprawi¹ przestrzeñ zabaw dzieci i rodziców.
Kwota 12 500,00 z³otych
5. Zestawy piknikowe Dzielnicy
XVIII.
Projekt Zestawy piknikowe obejmuje sfinansowanie i zakup zestawu
piknikowego stó³+ ³awki, namioty, parasole ogrodowe, pod³ogê do tañczenia na potrzeby imprez plenerowych
organizowanych w Dzielnicy XVIII.
Kwota 28 000,00 z³otych.
6. Aleja Ró¿ na nowo  cz. 1: wygodne siedziska na schodach.
Na schodach prowadz¹cych na dolny poziom placu w al. Ró¿ wykonane
zostan¹ wygodne siedziska, zaprojektowane indywidualnie dla tego miejsca. Dziêki temu powstanie dodatkowa przestrzeñ do odpoczynku, a plac
zyska na funkcjonalnoci i estetyce.
Kwota 40 000,00 z³otych
7. Urz¹dzenie zabawowe w Ogródku Jordanowskim.
Celem projektu jest doposa¿enie
ogródka jordanowskiego umieszczonego wokó³ Klubu Karino Orodka Kul-

Adres punktu

tury Kraków-Nowa Huta w urz¹dzenia
zabawowe dla ma³ych dzieci.
Kwota 40 000,00 z³otych.
8. Si³ownia pod chmurk¹  strefa
relaksu.
Stworzenie na terenie XI LO si³owni na powietrzu dla uczniów w godzinach pracy szko³y, a po lekcjach dla
mieszkañców Dzielnicy XVIII/Dzielnic XVIII i XVI. Promocja aktywnego stylu ¿ycia, outdoor fitness zamiast
komórki. Aktywizacja osób starszych.
Kwota 30 607,00 z³otych
9. Wspieraj swój lokalny klub.
Celem projektu jest wsparcie dzia³alnoci sportowo-rekreacyjnej Stowarzyszenia Nowy Hutnik 2010 oraz
wzmocnienie procesu uto¿samiania siê
mieszkañców dzielnicy XVIII Nowa
Huta z dru¿yn¹ pi³karsk¹ Hutnika Kraków.
Kwota 31 200,00 z³otych
10. Dzieñ Nowohucianina.
Dzieñ Nowohucianina odbyæ mia³by
siê 23 czerwca. Podczas wiêta dla
mieszkañców Nowej Huty czeka³yby
niespodzianki, nagrody, darmowe posi³ki oraz wieczorny koncert.
Kwota 37 500,00 z³otych.
11. Profesjonalne zajêcia biegoworuchowe dla mieszkañców.
Zagospodarowanie czasu wolnego
mieszkañców naszej dzielnicy, a w
szczególnoci dzieci i m³odzie¿y, poprzez organizacjê, profesjonalnych,
bezp³atnych zajêæ biegowo-ruchowych
na terenie Osiedli Dzielnicy.
Kwota 4 400,00 z³otych.

Godziny otwarcia

Dostêpnoæ
miejsca
dla niepe³nosprawnych

Orodek Kultury im. C.K. Norwida

os. Górali 5

pon.pt.: 8.0012.00

NIE

Nowohuckie Centrum Kultury

al. Jana Paw³a II 232

pon.pt.: 10.0017.00

TAK

Klub Jêdru Orodka Kultury
Kraków-Nowa Huta

os. Centrum A 6a

pt.: 10.0014.00

NIE

Klub Karino Orodka Kultury
Kraków-Nowa Huta

os. Cha³upki, ul. Truskawkowa 4

2529 czerwca: 8.0010.00

TAK

Klub Zgody Orodka Kultury
Kraków-Nowa Huta

os. Zgody 1

29 czerwca: 10.0017.00

NIE

Klub Pod Kasztanami Orodka
Kultury Kraków-Nowa Huta

os. Kocielniki, ul. P³oszczyny 1

pon.pt.: 14.0020.00

NIE

ARTzona Orodka Kultury
im. C.K. Norwida

os. Górali 4

pon.pt.: 12.0016.00

TAK

Biblioteka Kraków, Filia nr 53

os. Stalowe 12

pt.: 12.0019.00
sb.: 9.0014.00

TAK

Biblioteka Kraków, Filia nr 54

os. M³odoci 8

pt.: 12.0019.00

NIE

Biblioteka Kraków, Filia nr 56

os. Zgody 7

sb.: 9.0014.00

TAK

(PAL1) Program Aktywnoci
Lokalnej Razem zmieniamy

ul. Jeziorko 42e

r., pt.: 10.0013.00

TAK

siedziba Rady Dzielnicy

os. Centrum B 6

29 czerwca: 12.0020.00

NIE

12. Chodnik przy Mocickiego.
Remont chodnika przy ul. Mocickiego wzd³u¿ bloku 42 (osiedle Krakowiaków), do wysokoci rodków finansowych (40 000 z³). Chodnik jest
w bardzo z³ym stanie, po opadach
deszczu nie mo¿na po nim chodziæp³ytki s¹ stare, pokruszone, wystaj¹ce.
Kwota 40 000,00 z³otych.
13. Teatr bez barier.
Celem projektu jest likwidacja barier
architektonicznych w budynku Teatru
Ludowego  Scena Du¿a, os. Teatralne 34, polegaj¹ca na umo¿liwieniu
osobom z niepe³nosprawnociami ³atwy dostêp do pomieszczeñ budynku
teatru.
Kwota 32 000,00 z³otych.
14. Mali Ratownicy.
Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z obs³ug¹ AED (automatyczny defibrylator zewnêtrzny)
dla dzieci z przedszkoli i szkó³ z terenu Dzielnicy. Zakup materia³ów profilaktyczno-edukacyjnych.
Kwota 2 600,00 z³otych.
15. Pikniki tematyczne na Kopcu
Wandy.
Kopiec Wandy jest zabytkiem archeologicznym z VII wieku. Jest jednak
obiektem ma³o znanym i zaniedbanym. Celem projektu jest przybli¿enie
i promocja miejsca poprzez cykl 3
pikników tematycznych (historycznego, archeologicznego oraz s¹siedzkiego).
Kwota 15 000,00 z³otych.
16. Stacje samoobs³ugowej naprawy roweru.
Powstanie 4 du¿ych stacji samodzielnej naprawy roweru oraz 4 ma³ych
stacji. Stacje ró¿ni¹ siê mo¿liwociami i wyposa¿eniem, ale na ka¿dej z
nich dostêpna jest pompka i narzêdzia.
Lokalizacje stacji wybior¹ mieszkañcy
w internetowym g³osowaniu.
Kwota 40 000,00 z³otych.
HHH
Podobnie jak w ubieg³ych latach g³osowanie odbywa siê poprzez stronê internetow¹ www.budzet.krakow.pl lub
w specjalnie wyznaczonych punktach,
gdzie mo¿na uzupe³niæ karty w formie
papierowej.
Listê punktów do g³osowania, w których w ostatnich dniach mo¿esz jeszcze zag³osowaæ podajemy w tabeli
obok.
Przez Internet g³osowaæ mo¿esz do
ostatniej chwili.
Nie pozwól by inni zdecydowali za
Ciebie! Pamiêtaj by zag³osowaæ równie¿ na projekty ogólnomiejskie.
Oczywicie namawiamy by g³osowaæ
na te, które dotycz¹ naszej Dzielnicy!
Zachêcamy do ledzenia bie¿¹cych
informacji na stronie www.budzet.krakow.pl
Bud¿et Obywatelski to najlepsza forma partycypacji mieszkañców w ¿yciu
miasta. W swoich projektach wskazuj¹ na rzeczy, które s¹ dla nich jak równie¿ dla ich s¹siadów najwa¿niejsze.
Ka¿dy zg³oszony projekt to pomys³ na
przyjazn¹ Now¹ Hutê. Zachêcam do
g³osowania.
Stanis³aw Moryc
Przewodnicz¹cy
Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta
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