LISTA PROJEKTÓW-PROPOZYCJI DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA NA LATA 2017-2023
LEGENDA:
NISKA AKTYWNOŚĆ I NISKA INTEGRACJA MIESZKANCÓW
BEZROBOCIE I NISKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
PROBLEMY EDUKACYJNE
EKOLOGIA
INFRASTRUKTURA
NISKI POZIOM KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

L.P.
1.

TYTUŁ PROJEKTU

ZGŁASZAJĄCY

„Chodź, pomaluj mój
świat…”- projekt
artystyczny
skierowany do dzieci,
młodzieży i ich
rodziców

Zespół Szkół Nr 3
w Przytkowicach

LOKALIZACJA
PROJEKTU
Przytkowice

OPIS PROJEKTU
Kształtowanie wrażliwości oraz
rozwijanie umiejętności
artystycznych dzieci i młodzieży
poprzez:
organizowanie spotkań uczniów
z artystami, udział młodzieży w
warsztatach malarstwa i rzeźby,
organizowanie plenerów
plastycznych, dla młodzieży oraz
mieszkańców naszej wsi,
pokazujących piękno „małej
ojczyzny”, cykliczne wyjazdy
uczniów do galerii malarstwa i
rzeźby oraz muzeum w celu
stworzenia możliwości
bezpośredniego obcowania ze
sztuk

ROZWIĄZANIE
PROBLEMU
NISKI POZIOM
KAPITAŁU
SPOŁECZNEGO

UWAGI
GMINA

UWAGI
EKSPERT

NR
TRANSZY
I

L.P.
2.

3.

TYTUŁ PROJEKTU

ZGŁASZAJĄCY

Rozbudowa i
modernizacja
istniejącego boiska
szkolnego. Powstanie
nowych boisk do gier
zespołowych,
powstanie
infrastruktury
lekkoatletycznej oraz
boiska tenisa
ziemnego.
Tutaj żyli moi
przodkowie, tutaj
żyję ja-projekt
regionalny dla klas 48.

Zespół Szkół Nr 4
w
Zebrzydowicach

Zespół Szkół nr 3
w Przytkowicach

LOKALIZACJA
PROJEKTU
Zebrzydowice

Przytkowice

OPIS PROJEKTU
Rozbudowa i modernizacja
istniejącego boiska szkolnego.
Powstanie nowych boisk do gier
zespołowych, powstanie
infrastruktury lekkoatletycznej
oraz boiska tenisa ziemnego –
dostosowanie obecnie
istniejącego boiska do
obowiązujących standardów.

Zadaniem projektu jest
przybliżenie uczniom dziedzictwa
historycznego, przyrodniczego i
kulturowego miejscowości i
regionu przy pomocy różnych
form i metod pracy, do których
zaproszeni zostaną
przedstawiciele lokalnej
społeczności (głównie seniorzy).
W ramach projektu w Szkolnej
Izbie Regionalnej
przeprowadzone zostaną
cykliczne spotkania z ciekawymi
ludźmi- strażnikami lokalnej
tradycji, kultury ludowej oraz
przedstawicielami ginących
zawodów. Zorganizowane
zostaną warsztaty kulinarne, w
trakcie których zaproszone
gospodynie zaprezentują

ROZWIĄZANIE
PROBLEMU
PROBLEMY
EDUKACYJNE

NISKI POZIOM
KAPITAŁU
SPOŁECZNEGO

UWAGI
GMINA

UWAGI
EKSPERT

NR
TRANSZY
I

I

L.P.

TYTUŁ PROJEKTU

ZGŁASZAJĄCY

LOKALIZACJA
PROJEKTU

4.

Akademia Młodego
Człowieka

Zespół Szkół nr 3
w Przytkowicach

Przytkowice

5.

Nasz zielony świat

Zespół Szkół Nr 3
w Przytkowicach

Przytkowice

OPIS PROJEKTU
uczniom kulinarne tradycje i
przysmaki stołu. regionalnego.
Odbędzie się cykl zajęć
prezentujących lokalne obrzędy,
zwyczaje i święta związane z
czterema porami roku (m.in.
dożynki, katarzynki i andrzejki,
kiszenie kapusty, darcie pierza,
korowód kolędników, zapusty,
obrzędy wiosenne i wielkanocne,
Zielone Świątki, świętojańskie
sobótki). Przeprowadzone
zostaną warsztaty tańca
ludowego i przyśpiewek.
Odbędzie się cykl zajęć
poświęconych medycynie
ludowej i ziołolecznictwu
W ramach Akademii Młodego
Człowieka będą prowadzone
następujące zajęcia: zajęcia
socjoterapetyczne, terapia
pedagogiczna, Mózgowe
wariacje
Rękodzieł – ko, ObieżyŚwiat
Super Mama Tata
Projekt dotyczy
zagospodarowania terenów
zielonych wokół szkoły oraz
pielęgnacji istniejących roślin.
Głównym założeniem będzie
wykorzystanie istniejącej

ROZWIĄZANIE
PROBLEMU

UWAGI
GMINA

UWAGI
EKSPERT

NR
TRANSZY

NISKI POZIOM
KAPITAŁU
SPOŁECZNEGO

I

INFRASTRUKTURA

I

L.P.

6.

TYTUŁ PROJEKTU

W zdrowym ciele
zdrowy duch

ZGŁASZAJĄCY

Zespół Szkół nr 3
w Przytkowicach

LOKALIZACJA
PROJEKTU

Przytkowice

OPIS PROJEKTU
naturalnej przestrzeni wokół
szkoły do celów dydaktycznych
przy jednoczesnym
zagospodarowaniu terenu w
sposób estetyczny i zgodny z
zasadami ekologii. W czasie zajęć
uczniowie poznają zasady
zakładania i prowadzenia
ogrodów, w praktyce
wykorzystają zdobytą wiedzę,
pracując w ogrodzie szkolnym.
Projekt poświęcony jest szeroko
rozumianemu pojęciu zdrowia
fizycznego i psychicznego.
W ciągu roku grupa 15-20 osób
będzie poddana procesowi
zmian ukierunkowanych na
polepszenie zdrowia fizycznego i
psychicznego.
Spotkania z coachami i
psychologami mają propagować
zdrowe myślenie o sobie i
otaczającym świecie, uczyć
umiejętności komunikacji
interpersonalnych i pomóc
wykorzystać własne zasoby do
osiągania założonych celów.
(dwa weekendy warsztatów
rozwoju osobistego na rok)

ROZWIĄZANIE
PROBLEMU

NISKI POZIOM
KAPITAŁU
SPOŁECZNEGO

UWAGI
GMINA

UWAGI
EKSPERT

NR
TRANSZY

I

L.P.

TYTUŁ PROJEKTU

ZGŁASZAJĄCY

LOKALIZACJA
PROJEKTU
Przytkowice

7.

Teatr – sposób na
kreatywność,
aktywność,
przełamywanie
barier, łączenie
pokoleń

Zespół Szkół nr 3
w Przytkowicach

8.

Stworzenie lokalnym
producentom mleka
możliwości rozwoju
przedsiębiorczości
oraz aktywizacja
zawodowa osób
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym poprzez
utworzenie
inkubatora
kuchennego
przeznaczonego
produkcji serów

Konwent
Bonifratrów pw.
Św. Floriana

Zebrzydowice

9.

Przebudowa części
budynku Zespołu
Szkół nr 4 w
Zebrzydowicach wraz
z instalacjami
wewnętrznymi tj. w
zakresie wymaganym

Zespół Szkół Nr 4
w
Zebrzydowicach

Zebrzydowice

OPIS PROJEKTU
Projekt polega na przygotowaniu
profesjonalnych spektakli
teatralnych (2 spektakle w roku
szkolnym), młodzież pod
kierunkiem profesjonalnego
aktora i nauczycieli zaznajomi się
z grą aktorska i techniczną
obsługa przedstawienia.
Projekt zakłada utworzenie
inkubatora kuchennego,
przeznaczonego dla okolicznych
producentów mleka. W
powstałym inkubatorze będzie
można przygotować i
przetwarzać mleko w
odpowiednio wyposażonych i
przygotowanych do tego celu
pomieszczeniach, zgodnie z
obowiązującymi przepisami. W
ramach realizacji projektu
planowana jest również
aktywizacja zawodową osób
niepełnosprawnych.
Utworzenie nowych miejsc
przedszkolnych dla dzieci 2,5 - 4
letnich na terenie obwodu ZS Nr
4 w Zebrzydowicach oraz
rozszerzenie oferty dodatkowych
ośrodków wychowania
przedszkolnego

ROZWIĄZANIE
PROBLEMU
NISKI POZIOM
KAPITAŁU
SPOŁECZNEGO

UWAGI
GMINA

UWAGI
EKSPERT

NR
TRANSZY
I

BEZROBOCIE I NISKA
PRZEDSIEBIORCZOŚĆ

I

PROBLEMY
EDUKACYJNE

I

L.P.

TYTUŁ PROJEKTU
do zapewnienia
prawidłowego
wydzielenia stref
pożarowych,
zapewnienia
prawidłowej
ewakuacji poprzez
wydzielenie
pożarowe istniejącej
klatki schodowej i
wyposażenie jej w
systemie oddymiania
grawitacyjnego oraz
wykonanie nowego
wyjścia
ewakuacyjnego z
budynku wraz z
budową schodów
zewnętrznych
ewakuacyjnych,
dostosowania
istniejącej i
projektowanej sali
oddziału
przedszkolnego do
aktualnych przepisów
i wydzielenie
pomieszczenia
higienicznosanitarnego wraz ze
zmiana sposobu

ZGŁASZAJĄCY

LOKALIZACJA
PROJEKTU

OPIS PROJEKTU

ROZWIĄZANIE
PROBLEMU

UWAGI
GMINA

UWAGI
EKSPERT

NR
TRANSZY

L.P.

10.

11.

TYTUŁ PROJEKTU
użytkowania części
pomieszczeń na dwa
oddziały
przedszkolne;
przebudowy
wewnętrznej
instalacji
hydrantowej;
termomodernizacji
stropodachu sali
gimnastycznej
i zaplecza
szatniowego
Rozbudowa parkingu
dla samochodów
osobowych,
rozbudowa ciągu
pieszego, budowa
dwóch miejsc
postojowych dla osób
niepełnosprawnych,
rozbudowa placu
manewrowego,
rozbudowa sieci
kanalizacji
deszczowej wraz z
budową urządzeń
odwadniających
„Z muzyką za pan
brat”

ZGŁASZAJĄCY

Zespół Szkół Nr 4
w
Zebrzydowicach

LOKALIZACJA
PROJEKTU

Zebrzydowice

Zespołu Szkół Nr 3 Przytkowice
w Przytkowicach

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmuje rozbudowę
ciągu pieszo-jezdnego z
przeznaczeniem na plac
manewrowy umożliwiający
zatrzymywanie się pojazdów
oraz ich sprawny wyjazd.
Przewiduje również budowę
dwóch miejsc postojowych dla
osób niepełnosprawnych.
Ponadto, ze względu na
konieczność zapewniania
prawidłowego odwodnienia
obiektów nastąpi rozbudowa
sieci kanalizacji deszczowej.

Jednym z głównych założeń
projektu pt. „Z muzyką za pan

ROZWIĄZANIE
PROBLEMU

UWAGI
GMINA

UWAGI
EKSPERT

NR
TRANSZY

INFRASTRUKTURA

I

NISKI POZIOM
KAPITAŁU
SPOŁECZNEGO

I

L.P.

TYTUŁ PROJEKTU

ZGŁASZAJĄCY

LOKALIZACJA
PROJEKTU

OPIS PROJEKTU

ROZWIĄZANIE
PROBLEMU

UWAGI
GMINA

UWAGI
EKSPERT

NR
TRANSZY

brat” jest danie szansy młodym
ludziom właściwego rozwoju w
sferze umuzykalnienia oraz
możliwości aktywnych i
twórczych działań niezależnie od
ich uzdolnień muzycznych.
Projekt ma przygotowywać do
świadomego korzystania z dóbr
kultury, pobudzać wyobraźnię i
wrażliwości artystyczną młodych
ludzi.
12.

13.

Przebudowa i
modernizacja
istniejącego boiska
szkolnego. Powstanie
nowych boisk do gier
zespołowych,
powstanie
infrastruktury
lekkoatletycznej oraz
boiska tenisa
ziemnego
Zagospodarowanie
terenów zielonych –
stworzenie
przestrzeni zabaw dla
różnych grup
wiekowych dzieci i
młodzieży oraz ich
rodzin. Integracja

Zespół Szkół Nr 4
w
Zebrzydowicach

Zebrzydowice

Przebudowa i modernizacja
istniejącego boiska szkolnego.
Powstanie nowych boisk do gier
zespołowych, powstanie
infrastruktury lekkoatletycznej
oraz boiska tenisa ziemnego –
dostosowanie obecnie
istniejącego boiska do
obowiązujących standardów.

PROBLEMY
EDUKACYJNE

II

Zespołu Szkół nr 1

Kalwaria
Zebrzydowska

Tereny zielone wokół Zespołu
Szkół nr 1 w Kalwarii
Zebrzydowskiej zagospodarować
należy tak, aby dzieci szkolne i z
terenu miasta (od 3 do 16 lat)
oraz ich bliscy w czasie zajęć
szkolnych przerw oraz w czasie
wolnym mieli możliwość

PROBLEMY
EDUKACYJNE

II

L.P.

TYTUŁ PROJEKTU

ZGŁASZAJĄCY

LOKALIZACJA
PROJEKTU

więzi rodzinnych
połączona z
nabywaniem i
utrwaleniem nowych
umiejętności.

14.

Modernizacja boisk
szkolnych w Zespole
Szkół im. Komisji
Edukacji Narodowej
w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Powiat
Wadowicki

Kalwaria
Zebrzydowska

15.

Reaguję -ratuję

Zespół Szkolno –
Przedszkolny w
Stanisławiu
Dolnym

Stanisław Dolny

OPIS PROJEKTU
aktywnego i twórczego
wypoczynku połączonego z
edukacją. Zbudowanie na
terenach przyszkolnych:
 Klatki meteorologicznej,
 szachownicy do gry w szachy
 miasteczka drogowego
 ogródków zielonych,
warzywnych i kwiatowych
 placyku do gry w klasy
ścieżek z ławeczkami
W ramach projektu wykonana
będzie zmiana nawierzchni i
podbudowy boiska,
odwodnienie, wykonanie
instalacji elektrycznej
oświetleniowej, chodnika wraz
ze schodami i piłkochwytów
wraz z montażem sprzętu
sportowego zamontowanego na
stałe oraz rozbiórce istniejącego
zbiornika żelbetowego i
wzmocnieniu istniejącej skarpy
Celem projektu jest
upowszechnianie wśród
mieszkańców wiedzy i nabycie
umiejętności w zakresie
udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej zwiększenie
poziomu zainteresowania i
świadomości w zakresie dbania o

ROZWIĄZANIE
PROBLEMU

UWAGI
GMINA

UWAGI
EKSPERT

NR
TRANSZY

PROBLEMY
EDUKACYJNE

II

NISKI POZIOM
KAPITAŁU
SPOŁECZNEGO

III

L.P.

TYTUŁ PROJEKTU

ZGŁASZAJĄCY

LOKALIZACJA
PROJEKTU

16.

Akademia młodego
dziennikarza i
wolontariusza

Zespół Szkolno –
Przedszkolny w
Stanisławiu
Dolnym

Stanisław Dolny

17.

„UPCYKLING
przetwarzanie
wtórne odpadów ekologia”

Zespół Szkolno –
Przedszkolny w
Stanisławiu
Dolnym

Stanisław Dolny

OPIS PROJEKTU
zdrowie własne i innych. Projekt
jest przeznaczony dla
mieszkańców w Stanisławiu
Dolnym i będzie składał się z
cyklu zajęć nt. zasad udzielania
pierwszej pomocy obejmujących
wykłady i warsztaty.
Wstępne działania w ramach
projektu obejmą warsztaty
psychoedukacyjne, które
zaktywizują młodzież, przełamią
lęki przed kontaktami i
podjęciem odpowiedzialności, a
także uwrażliwią na sytuację
ludzi w podeszłym wieku.
W dalszej kolejności
zorganizowane zostaną
warsztaty dziennikarskie, które
przybliżą uczniom pracę
dziennikarza, umożliwią pierwsze
próby pisarskie. Zwieńczeniem
tego etapu będzie spotkanie z
dziennikarzem lokalnej prasy
(zapoznanie z etyką zawodową,
odpowiedzialnością za słowo
Projekt ma na celu podnoszenie
jakości życia mieszkańców na
obszarze rewitalizowanym
poprzez wzrost świadomości
ekologicznej oraz kreatywne
zagospodarowanie czasu

ROZWIĄZANIE
PROBLEMU

UWAGI
GMINA

UWAGI
EKSPERT

NR
TRANSZY

NISKI POZIOM
KAPITAŁU
SPOŁECZNEGO

III

EKOLOGIA

III

L.P.

18.

TYTUŁ PROJEKTU

ZGŁASZAJĄCY

LOKALIZACJA
PROJEKTU

Przebudowa i
Szkoła w Brodach
modernizacja
istniejącego boiska na
boisko
wielofunkcyjne przy
Szkole w Brodach.
„Od talentu do
Szkoła w Brodach
sukcesu” – rozwijanie
zainteresowań i
uzdolnień dzieci.

Brody

20.

„Teatr – moja pasja”

Zespół Szkół Nr 1

Kalwaria
Zebrzydowska

21.

Czyste brzmienie

Centrum Kultury,
Sportu i Turystyki
w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Kalwaria
Zebrzydowska

19.

Brody

OPIS PROJEKTU
wolnego. Podczas zajęć
teoretyczno - warsztatowych
zostaną przeprowadzone krótkie
wykłady dotyczące ochrony
środowiska oraz zostaną
przedstawione nowe nurty w
wykorzystaniu odpadów,
zużytych, niepotrzebnych jako
nowych przedmiotów
użytkowych o większej wartości
artystycznej i finansowej
Przebudowa i modernizacja
istniejącego boiska szkolnego na
boisko wielofunkcyjne.
Dostosowanie obecnie
istniejącego trawiastego boiska
do obowiązujących standardów.
Projekt obejmuje działania
zmierzające do wyłonienia i
zaprezentowania talentów
uczniów naszej szkoły
społeczności lokalnej.
Grupa Teatralna „GIM-TE-DRA”
przygotuje i wystawi dwa
spektakle w roku szkolnym (w
tym jeden na podstawie dzieła
polskiego autora).
Projekt zakłada podniesienie
komfortu uczestników wydarzeń
poprzez instalację nowoczesnych
urządzeń klimatyzacyjnych.

ROZWIĄZANIE
PROBLEMU

UWAGI
GMINA

UWAGI
EKSPERT

NR
TRANSZY

PROBLEMY
EDUKACYJNE

III

NISKI POZIOM
KAPITAŁU
SPOŁECZNEGO

III

NISKI POZIOM
KAPITAŁU
SPOŁECZNEGO

III

INFRASTRUKTURA

III

L.P.

22.

23.

TYTUŁ PROJEKTU

Zaplecze 21 –
modernizacja
przyziemia budynku
pawilonu sportowoturystycznego w
Kalwarii
Zebrzydowskiej
Playing, walking,
jogging i inne ingi –
modernizacja
obiektów sportowych
i utworzenie

ZGŁASZAJĄCY

LOKALIZACJA
PROJEKTU

Centrum Kultury,
Sportu i Turystyki
w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Kalwaria
Zebrzydowska

Centrum Kultury,
Sportu i Turystyki
w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Kalwaria
Zebrzydowska

OPIS PROJEKTU
Przyniesie to także obniżenie
kosztów ogrzewania budynku
oraz kosztów energii elektrycznej
poprzez ograniczenie
dotychczasowego ogrzewania
gazowego poprzez zainstalowani
nowoczesnych pomp ciepła oraz
ogniw fotowoltaicznych.
Inwestycje, instalacje, urządzenia
dobrane zostały w taki sposób,
by nie trzeba było ich
modernizować i wymieniać w
dłuższym czasie. Przede
wszystkim projekt zakłada
modernizację oświetlenia i
nagłośnienia używanego podczas
organizacji imprez oraz
gruntowne odświeżenie budynku
wewnątrz jak i na zewnątrz.
Projekt zakłada gruntowną
modernizację przyziemia
budynku i dostosowanie go do
potrzeb osób korzystających z
obiektu.

Dostosowanie do aktualnych
potrzeb i oczekiwań oraz
podniesienie komfortu i
bezpieczeństwa użytkowników
boiska MKS Kalwarianka

ROZWIĄZANIE
PROBLEMU

UWAGI
GMINA

UWAGI
EKSPERT

NR
TRANSZY

INFRASTRUKTURA

III

INFRASTRUKTURA

III

L.P.

24.

25.

26.

TYTUŁ PROJEKTU
gminnego centrum
sportu
Pracownia – moje
miejsce – utworzenie
tematycznych
pracowni twórczych
dla dzieci, młodzieży,
dorosłych i seniorów
z gminy Kalwaria
Zebrzydowska

Modernizacja
i adaptacja
istniejącego zespołu
pałacowo parkowego w
Brodach z
przeznaczeniem na
cele społeczne
Przebudowa i
modernizacja

ZGŁASZAJĄCY

LOKALIZACJA
PROJEKTU

Centrum Kultury,
Sportu i Turystyki
w Kalwarii
Zebrzydowskiej

Kalwaria
Zebrzydowska

Rada Sołecka

Brody

Szkoła w Brodach

Brody

OPIS PROJEKTU

Projekt polega na wyposażeniu
budynku Mickiewicza 4 w
profesjonalne pracowni służące
do prowadzenia różnych zajęć
stałych. Budynek „Starego Kina”
przy ul. Mickiewicza 4 jest
budynkiem wielofukncyjnym.
Doposażenie go w profesjonalne
pracownie poprawiłoby jego
wykorzystanie poprzez
stworzenie nowej i nowoczesnej
oferty zajęć edukacji kulturalnej.
Brakuje dobrze wyposażonych
pracowni: plastycznej,
fotograficznej muzycznej i
informatycznej, baletowej,
multimedilanej. Konieczna jest
adaptacja pomieszczeń i zakup
niezbędnego wyposażenia
Projekt polegać będzie na
modernizacji i adaptacji
istniejącego budynku pałacu w
Brodach na budynek
wielofunkcyjny w których
łączone będą różne funkcje
społeczne oraz przeprowadzenie
rewitalizacji istniejącego parku.
Projekt obejmuje przebudowę i
modernizację istniejących miejsc

ROZWIĄZANIE
PROBLEMU

NISKI POZIOM
KAPITAŁU
SPOŁECZNEGO

UWAGI
GMINA

UWAGI
EKSPERT

NR
TRANSZY

III

INFRASTRUKTURA

PROBLEMY
EDUKACYJNE

III

L.P.

TYTUŁ PROJEKTU

ZGŁASZAJĄCY

LOKALIZACJA
PROJEKTU

istniejących miejsc
parkingowych przy
boisku
i Szkole w Brodach

27.

Przebudowa
istniejącego budynku
„Starej Szkoły” w
Brodach na budynek
wielofunkcyjny z
przeznaczeniem na
cele społeczne.

Rada Sołecka

Brody

28.

Społeczeństwo bez
barier - modernizacja
szkolnej pracowni
komputerowej

Zespół Szkolno –
Przedszkolny w
Stanisławiu
Dolnym

Stanisław Dolny

OPIS PROJEKTU
parkingowych przy boisku i
Szkole w Brodach umożliwiający
bezpieczne zatrzymywanie się
pojazdów oraz ich sprawny
wjazd i wyjazd, co stanowi
zagrożenie w miejscach o
nasilonym ruchu pieszych.
Projekt polegać będzie na
przebudowie istniejącego
budynku „Starej Szkoły” w
Brodach na budynek
wielofunkcyjny w których
łączone będą różne funkcje
społeczne. Stworzenie
dodatkowego miejsca spotkań
dla mieszkańców wsi oraz gminy
Kalwarii Zebrzydowskiej.
Integracja społeczności gminy
poprzez możliwość korzystania z
budynku każdej grupy wiekowej.
Zakres modernizacji powinien
obejmować wyposażenie w
sprzęt komputerowy oraz
instalację najnowszego
oprogramowania na poziomie
odpowiadającym współczesnym
standardom, co umożliwi
realizację zadań z zakresu
merytorycznych obszarów
edukacyjnych oraz stworzy

ROZWIĄZANIE
PROBLEMU

UWAGI
GMINA

UWAGI
EKSPERT

NR
TRANSZY

INFRASTRUKTURA

III

PROBLEMY
EDUKACYJNE

III

L.P.

29.

30.

TYTUŁ PROJEKTU

Rozbudowa,
przebudowa i
nadbudowa części
budynku zespołu
szkolnoprzedszkolnego w
Stanisławiu Dolnym
wraz z instalacjami
wewnętrznymi.
zmiana sposobu
użytkowania
(adaptacja) poddasza
nieużytkowego na
cele szkolne
„Tańczymy śpiewamy
swe pasje
nagrywamy”

ZGŁASZAJĄCY

LOKALIZACJA
PROJEKTU

Zespół Szkolno –
Przedszkolny w
Stanisławiu
Dolnym

Stanisław Dolny

Zespół Szkolno –
Przedszkolny w
Stanisławiu
Dolnym

Stanisław Dolny

OPIS PROJEKTU
optymalne warunki pracy
uczniów i społeczności lokalnej.
Modernizacja powinna
obejmować wymianę 16 starych
komputerów PC wraz z
niezbędnym oprogramowaniem,
doposażenie pracowni w laptop,
rzutnik multimedialny i tablicę
interaktywną oraz wyposażenie
w fotele z regulowaną
wysokością siedziska dla 16
stanowisk uczniowskich
Projekt ma na celu poprawę
infrastruktury rekreacyjnej i
oferty edukacyjnej w
miejscowości Stanisław Dolny
poprzez przebudowę i
nadbudowę części budynku
Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego wraz z
wykonaniem instalacji
wewnętrznych i zmiana sposobu
użytkowania poddasza
nieużywanego na cele szkolne.

Projekt będzie obejmował dzieci
od 12 do 18 r.ż. Uczestnicy
przygotowują się podczas
warsztatów muzycznych,
filmowych, dziennikarskich i

ROZWIĄZANIE
PROBLEMU

UWAGI
GMINA

UWAGI
EKSPERT

NR
TRANSZY

PROBLEMY
EDUKACYJNE

III

NISKI POZIOM
KAPITAŁU
SPOŁECZNEGO

III

L.P.

31.

TYTUŁ PROJEKTU

Rodzinne Nocne
Czytanie

ZGŁASZAJĄCY

Zespół Szkolno –
Przedszkolny w
Stanisławiu
Dolnym

LOKALIZACJA
PROJEKTU

Stanisław Dolny

OPIS PROJEKTU
tanecznych do nakręcenia
teledysku do utworu napisanego
i wykonanego przez siebie,
nagrania krótkich filmów
prezentujących opinię publiczną
na temat muzyki oraz
przygotowują relację z
wydarzenia sportowego, w
przerwie którego prezentują
swoje talenty
Zadanie I. „Zakup nowości do
biblioteki szkolnej”, działanie ma
na celu zwiększenie oferty
biblioteki szkolnej o nowe książki
i filmy, a także
przez aktualizowanie ich
zasobów.
Zadanie II. "Rodzinne Nocne
Czytanie", w nocy z piątku na
sobotę uczniowie i członkowie
rodzin wezmą udział w imprezie
czytelniczo-filmowej, wcześniej
rozpropagowanej przez samych
uczniów: ulotki, plakaty, strona
internetowa, dekoracja sali
gimnastycznej. Spotkanie
rozpocznie się przedstawieniem
autora wieczoru w formie
prezentacji multimedialnej,
przygotowanej przez uczniów z
pomocą nauczyciela, wspólnym

ROZWIĄZANIE
PROBLEMU

NISKA AKTYWNOŚĆ
NISKA INTEGRACJA

UWAGI
GMINA

UWAGI
EKSPERT

NR
TRANSZY

III

L.P.

TYTUŁ PROJEKTU

ZGŁASZAJĄCY

LOKALIZACJA
PROJEKTU

32.

Placówka wsparcia
dziennego

Zespół Szkolno –
Przedszkolny w
Stanisławiu
Dolnym

Stanisław Dolny

33.

„Zdrowa Żywność to
aktywność”

Zespół Szkolno –
Przedszkolny w

Stanisław Dolny

OPIS PROJEKTU
czytaniem wybranego fragmentu
książki, zabawami i grami oraz
zadaniami literackimi oraz
oglądaniem adaptacji filmowej
wybranej pozycji
książkowej/pokaz filmu
W ramach projektu przewiduje
się
a)praca z dzieckiem prowadzona
w oparciu o indywidualny plan
wsparcia opracowany z
uwzględnieniem diagnozy
sytuacji problemowej,
potencjału, predyspozycji,
potrzeb dziecka oraz jego
rodziny;
b) równoległa praca z dzieckiem
oraz rodzicami/opiekunami;
c) stała współpraca z placówkami
oświatowymi, podmiotami
leczniczymi oraz innymi
instytucjami istotnymi z punktu
widzenia wsparcia dzieci i rodzin;
d) funkcjonowanie placówki w
sposób adekwatny do potrzeb
dzieci i rodzin (np. w dni wolne,
weekendy oraz wieczory);
Celem projektu jest wzrost
wiedzy mieszkańców w zakresie
zdrowego sposobu odżywiania

ROZWIĄZANIE
PROBLEMU

UWAGI
GMINA

UWAGI
EKSPERT

NR
TRANSZY

PROBLEMY
EDUKACYJNE

III

NISKA JAKOŚC
KAPITAŁU
SPOŁECZNEGO

III

L.P.

TYTUŁ PROJEKTU

ZGŁASZAJĄCY

LOKALIZACJA
PROJEKTU

Stanisławiu
Dolnym

34.

Budowa i
wyposażenie w sprzęt
szkolnego
obserwatorium
astronomicznego z
zapleczem
dydaktycznym.

Zespołu Szkół Nr 6 Leńcze
w Leńczach

35.

Budowa boiska
sportowego
wielofunkcyjnego

Zespołu Szkół Nr 6 Leńcze
w Leńczach

36.

Przebudowa i
modernizacja

Szkoła w Brodach

Brody

OPIS PROJEKTU
się, poprzez propagowanie
zbilansowanej diety wśród
społeczności wiejskiej. Projekt
jest przeznaczony dla
mieszkańców w Stanisławiu
Dolnym i będzie składał się z
cyklu zajęć zdrowego odżywiania
się obejmujących wykład i
warsztaty kulinarne ze
zrównoważonej diety.
Obserwatorium zlokalizowane
na dachu budynku szkoły.
Wejście do obserwatorium od
strony sali gimnastycznej.
Zaplecze dydaktyczne na
nadbudowie pomieszczeń przy
sali gimnastycznej. Profesjonalne
wyposażenie obserwatorium w
sprzęt – model Profesional ,
wyposażenie zaplecza w
nowoczesny sprzęt technologii
informacyjnej.
Demontaż istniejącej
nawierzchni, roboty ziemne,
wykonanie podbudowy,
wykonanie nawierzchni boiska,
wykonanie ogrodzenia z
piłkochwytami, wyposażenie
boiska w urządzenia sportowe
Budowa boiska
wielofunkcyjnego. Aktualnie

ROZWIĄZANIE
PROBLEMU

UWAGI
GMINA

UWAGI
EKSPERT

NR
TRANSZY

PROBLEMY
EDUKACYJNE

IV

PROBLEMY
EDUKACYJNE

IV

PROBLEMY
EDUKACYJNE

IV

L.P.

37.

TYTUŁ PROJEKTU

ZGŁASZAJĄCY

istniejącego boiska na
boisko
wielofunkcyjne przy
Szkole w Brodach.
„Tworzymy gazetę”
Szkoła w Brodach

LOKALIZACJA
PROJEKTU

Brody

38.

Witaminy górą- żyjmy
w zgodzie z naturą!

Zespół Szkół nr 2
im. Janusza
Korczaka

Brody

39.

Popularyzacja wiedzy
o astronomii

Zespole Szkół Nr 6
w Leńczach

Leńcze

40.

Rewitalizacja
zabytkowych
Budynków
mieszkalnych w
sąsiedztwie Klasztoru
OO. Bernardynów w
Kalwarii
Zebrzydowskiej

Kustosz
Sanktuarium oo
Bernardynów w
Kalwarii
Zebrzydowskiej

Kalwaria
Zebrzydowska

OPIS PROJEKTU
dzieci mają możliwość
korzystania z trawiastego boiska
LKS Cedron Brody jednak tylko
wtedy gdy jest sucho.
Dzieci poznają formy wypowiedzi
dziennikarskiej i tworzą teksty na
temat miejsc ważnych dla
społeczności lokalnej.
Przygotowane teksty publikują w
kolejnych wydaniach gazetki.
Zajmują się dystrybucją pisemka
na terenie szkoły i miejscowości.
-zorganizowanie szkolnego Dnia
Witamin
-zaprojektowanie i urządzenie
szkolnego ogródka na
cele kuchni szkolnej.
Zajęcia edukacyjne: warsztaty,
wykłady, obserwacje
astronomiczne, gromadzenie,
analizowanie opracowywanie
wyników obserwacji, prelekcje
dla zaproszonych gości
W ramach projekt wykonana
zostanie kompleksowa
rewaloryzacja budynków
mieszkalnych jak wyżej na cele
muzealne, wystawiennicze
zabytków sztuki sakralnej i innej,
spotkania z artystami, warsztaty
filmowe, malarskie

ROZWIĄZANIE
PROBLEMU

UWAGI
GMINA

UWAGI
EKSPERT

NR
TRANSZY

NISKA JAKOŚĆ
KAPITAŁU
SPOŁECZNEGO

IV

NISKA JAKOŚĆ
KAPITAŁU
SPOŁECZNEGO

IV

NISKA JAKOŚĆ
KAPITAŁU
SPOŁECZNEGO

IV

INFRASTRUKTURA

IV

L.P.

TYTUŁ PROJEKTU

41.

wpisanych do
rejestru zabytków A739 zlokalizowanych
przy ul.
Bernardyńskiej 38,
40, 44
Zajęcia sportowe

42.

Kompleksowy remont
wnętrza budynku
Biblioteki Publicznej
w Kalwarii
Zebrzydowskiej

ZGŁASZAJĄCY

LOKALIZACJA
PROJEKTU

Zespołu Szkół Nr6
w Leńczach

Leńcze

Biblioteka
Publiczna im. S.
Wyspiańskiego w
Kalwarii
Zebrzydowskiej

Kalwaria
Zebrzydowska

OPIS PROJEKTU

ROZWIĄZANIE
PROBLEMU

UWAGI
GMINA

UWAGI
EKSPERT

NR
TRANSZY

Zajęcia sportowe dla dzieci,
młodzieży i dorosłych, powstanie
nowych grup uprawiających
różne dyscypliny sportowe:
koszykówkę, siatkówkę, piłkę
ręczną,
Odnowienie holu Biblioteki –
usunięcie boazerii drewnianej,
zakup i montaż mebli do
zabudowy (lada, szafy); wymiana
drzwi wewnętrznych w budynku,
odnowienie ścian w
pomieszczeniach Biblioteki
(gładź gipsowa i malowanie),
remont sufitu i wymiana
oświetlenia, wymiana podłogi na
panele AC 5 w Wypożyczalni dla
Dorosłych, Oddziale dla Dzieci i
Młodzieży oraz pokoju
opracowania zbiorów i gabinecie
dyrektora ; zakup nowych
regałów i półek na książki do
Oddziału dla Dzieci i Młodzieży;
nowe, czytelne oznakowanie

NISKA AKTYWNOŚC
NISKA INTEGRACJA

IV

INFRASTRUKTURA

v

L.P.

43.

44.

45.

46.

TYTUŁ PROJEKTU

Utworzenie na
terenie Gminy
Kalwaria
Zebrzydowska
ośrodka wsparcia
zapewniającego
dzienną opiekę i
aktywizacje osób
niepełnosprawnych
intelektualnie
Remont i
Modernizacja stoisk
wystawienniczych,
przystosowanie
budynku do potrzeb
osób
niepełnosprawnych
jak również do
obowiązujących norm
i standardów
Działania promocyjne
związane z promocją
wyrobów
rzemieślniczych
poprzez udział w
targach wyjazdowych
Uporządkowanie
terenów wokół
budynków oraz

ZGŁASZAJĄCY

LOKALIZACJA
PROJEKTU

OPIS PROJEKTU
księgozbioru dla dzieci i
dorosłych
Projekt zakłada utworzenie na
terenie Gminy Kalwaria
Zebrzydowska ośrodka wsparcia
dziennego dla dorosłych osób
niepełnosprawnych
intelektualnie.

Rada Miejska w
Kalwarii
Zebrzydowskiej

Stara szkoła
Brody

Cech Rzemiosł
Różnych

Kalwaria
Zebrzydowska

Unowocześnienie wnętrz
pawilonów meblowychkompleksowy remont
dostosowujący do bieżących
standardów i trendów
rynkowych

Cech Rzemiosł
Różnych

Kalwaria
Zebrzydowska

Promocja produktu lokalnegomebla kalwaryjskiego poprzez
udział w zewnętrznych
imprezach-targach krajowych

Cech Rzemiosł
Różnych

Kalwaria
Zebrzydowska

Utwardzenie terenu i położenie
kostki brukowej, Gruntowny
remont wjazdu na parking przy

ROZWIĄZANIE
PROBLEMU

UWAGI
GMINA

UWAGI
EKSPERT

NR
TRANSZY

INFRASTRUKTURA

V

INFRASTRUKTURA

V

V

INFRASTRUKTURA

V

L.P.

47.

48.

49.

TYTUŁ PROJEKTU
miejsc parkingowych
przy ul. Jagiellońskiej
6, Mickiewicza 2
Kompleksowa
termomodernizacja
budynków
meblowych przy ul.
Jagiellońskiej 6, ul.
Mickiewicza 2
Utworzenie
inkubatora
kuchennego
przeznaczonego do
produkcji serów
Termomodernizacja i
przebudowa
zabytkowego
spichlerza Konwentu
Bonifratrów w
Zebrzydowicach na
dom promocji
produktu
regionalnego o
charakterze
muzealnoedukacyjnowystawienniczym
oraz dobudowa
zaplecza
gastronomicznego

ZGŁASZAJĄCY

LOKALIZACJA
PROJEKTU

OPIS PROJEKTU

ROZWIĄZANIE
PROBLEMU

UWAGI
GMINA

UWAGI
EKSPERT

NR
TRANSZY

ul. Jagiellońskiej 6 połączony z
wymianą bramy wjazdowej
Cech Rzemiosł
Różnych

Kalwaria
Zebrzydowska

Konwent
Bonifratrów

Zebrzydowice

Fiszka-8- inna
kwota projektu
Konwent
Bonifratrów

Zebrzydowice

Termomodernizacja budynków,
odwodnienie i izolacja
fundamentów, położenie tynku
akrylowego, remont
odwodnienia i rynien oraz
remont pokrycia dachowego
Utworzenie na terenie Konwentu
Bonifratrów inkubatora
kuchennego przeznaczonego do
produkcji serów

INFRASTRUKTURA

V

BEZROBOCIE I
PZREDSIĘBIORCZOŚĆ

V

Adaptacja starego spichlerza na
dom promocji produktu
regionalnego. Restauracja,
sklepik, muzeum historii M,
Zebrzydowskiego. Funkcja
edukacyjna- program
szkoleniowy

INFRASTRUKTURA

V

L.P.

TYTUŁ PROJEKTU

50.

Poprawa warunków
prowadzenia
rehabilitacji
zawodowej i
społecznej dla osób
niepełnosprawnych
ze środowiska
lokalnego poprzez
wykonanie
generalnego
remontu,
przebudowy i
termomodernizacji
budynku Warsztatu
Terapii Zajęciowej na
terenie konwentu
Bonifratrów w
Zebrzydowicach
Aktywizacja
zawodowa i
społeczna osób
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym, w tym
osób
niepełnosprawnych
Poprawa warunków
życia dla osób
przewlekle
psychicznie chorych
poprzez realizację

51.

52.

ZGŁASZAJĄCY
Konwent
Bonifratrów

LOKALIZACJA
PROJEKTU
Zebrzydowice

OPIS PROJEKTU
Z Warsztatu Terapii Zajęciowej
korzysta obecnie 35 osób
niepełnosprawnych z terenu
powiatu wadowickiego. Budynek
wymaga generalnego remontu i
dostosowania do pełnionych
funkcji

ROZWIĄZANIE
PROBLEMU
INFRASTRUKTURA

Konwent
Bonifratrów

Zebrzydowice

Doradztwo zawodowe, treningi
kompetencji, kursy podnoszące
kwalifikacje dla osób
wymagających wsparcia w tym
zakresie

BEZROBOCIE I
PZREDSIĘBIORCZOŚC

Konwent
Bonifratrów

Zebrzydowice

Reorganizacja istniejącej
placówki na miejsce najbardziej
zbliżone do warunków życia
rodzinnego

INFRASTRUKTURA

UWAGI
GMINA

UWAGI
EKSPERT

NR
TRANSZY
V

V

L.P.

53.

54.

TYTUŁ PROJEKTU
projektu rozbudowa,
przebudowa,
nadbudowa i remont
wraz ze zmianą
sposobu użytkowania
pomieszczeń z
przeznaczeniem na
dom pomocy
społecznej wraz z
kuchnia, pralnią
kotłownią i
zagospodarowaniem
terenu w obiektach
Konwentu
Bonifratrów w
Zebrzydowicach
Poprawa warunków
życia osób
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym w
środowisku poprzez
utworzenie mieszkań
chronionych

Działania
uspołeczniające
mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej

ZGŁASZAJĄCY

LOKALIZACJA
PROJEKTU

Konwent
Bonifratrów

Zebrzydowice

Konwent
Bonifratrów

Zebrzydowice

OPIS PROJEKTU

Projekt zakłada utworzenie
mieszkań chronionych dla osób,
które ze względu na trudną
sytuacje życiowa, wiek,
niepełnosprawność lub chorobę
potrzebują wsparcia w
funkcjonowaniu w codziennym
życiu. Jest to alternatywa do
umieszczenia takich osób w
placówce całodobowej.
Program usamodzielnienia
beneficjentów placówki DPS
obejmujący: treningi
funkcjonowania w życiu
codziennym, treningi

ROZWIĄZANIE
PROBLEMU

UWAGI
GMINA

UWAGI
EKSPERT

NR
TRANSZY

INFRASTRUKTURA

V

NISKI POZIOM
KAPITAŁU
SPOŁECZNEGO

V

L.P.

TYTUŁ PROJEKTU

ZGŁASZAJĄCY

LOKALIZACJA
PROJEKTU

Zakonu Bonifratrów
w Zebrzydowicach

55.

Remont i
przebudowa
zabytkowego Dworu
na ośrodek
szkoleniowy
połączony z funkcją
centrum
wolontariatu

Konwent
Bonifratrów

Zebrzydowice

56.

Zagospodarowanie
na terenie Konwentu
Bonifratrów w
Zebrzydowicach
obszaru
przeznaczonego na
odpoczynek i
rekreację dla
okolicznych
mieszkańców i
turystów

Konwent
Bonifratrów

Zebrzydowice

57.

Przedsięwzięcie
polegające na
wydzieleniu terenów
z przeznaczeniem na

Konwent
Bonifratrów

Zebrzydowice

OPIS PROJEKTU
uspołeczniające, zajęcia
kulinarne, komputerowe,
gospodarcze, ogrodnicze,
krawieckie, terapia
pedagogiczno-psychologiczna
Utworzenie ośrodka
szkoleniowego z miejscami
noclegowymi w zabytkowym
budynku Dworu- dawnej siedziby
M. Zebrzydowskiego. Promocja
wolontariatu- włączenie osób
zainteresowanych działalnością
wolontariacką w działalność
statutową konwentu- pomoc dla
osób niepełnosprawnych
Zagospodarowanie drogi
wewnętrznej na terenie
Konwentu Bonifratrówutworzenie ciągu
komunikacyjnego, utworzenie
miejsca spotkań społecznych,
odtworzenie ulicy „Aleja
Życzliwości”, utworzenie
obszarów edukacyjnorekreacyjno-terapeutycznych,
iluminacja kompleksu budynków
Konwentu, rekultywacja stawów
Utworzenie kompletnej
jednostki urbanistycznej
zabezpieczającej podstawowe i
ponadpodstawowe potrzeby

ROZWIĄZANIE
PROBLEMU

UWAGI
GMINA

UWAGI
EKSPERT

NR
TRANSZY

INFRASTRUKTURA

INFRASTRUKTURA

INFRASTRUKTURA

V

L.P.

TYTUŁ PROJEKTU

ZGŁASZAJĄCY

LOKALIZACJA
PROJEKTU

zorganizowaną
zabudowę
mieszkaniową

OPIS PROJEKTU
mieszkańców tzn. funkcje
mieszkaniową, edukacyjną,
kulturalna, rekreacyjną,
usługową, handlową,
komunikacyjną
Impreza o pięcioletniej tradycjipołączenie tradycji rolniczej z
tradycją historyczną

ROZWIĄZANIE
PROBLEMU

UWAGI
GMINA

UWAGI
EKSPERT

NR
TRANSZY

58.

Dożynkowe
Spotkanie
integracyjne

Konwent
Bonifratrów

Zebrzydowice

59.

Głęboka
termomodernizacja
budynku Biblioteki
Publicznej z
Kotłownią

Biblioteka
Publiczna w
Kalwarii
Zebrzydowskiej

Kalwaria
Zebrzydowska

Docieplenie ścian i stropu
budynku Biblioteki oraz
kotłowni, wymiana okien
metalowych na PCV w Kotłowni,
Wymiana części rynien i rur
spustowych od strony
południowej budynku
Zabezpieczenie przed
przemarzaniem instalacji wodnokanalizacyjnej

INFRASTRUKTURA

60.

Zakup maszyn i
urządzeń nowej
generacji z
przeznaczeniem na
działalność Kółka
Rolniczego
Termomodernizacja
garaży oraz remont
części socjalnobiurowej

Kółko Rolnicze
Leńcze

Leńcze

Zakup ciągnika i maszyn do
wykaszania nieużytkowanych
areałów rolnych na terenie
gminy

INFRASTRUKTURA

V

Kółko Rolnicze
Leńcze

Leńcze

Wykonanie ocieplenia budynku,
łącznie z wymianą stolarki
okiennej i drzwiowej

INFRASTRUKTURA
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61.

NISKA AKTYWNOŚĆ
NISKA INTEGRACJA

L.P.

TYTUŁ PROJEKTU

ZGŁASZAJĄCY

62.

Majówka u
Bonifratrów

Stowarzyszenie
Dobroczynne im.
M.
Zebrzydowskiego

63.

Zebrzydowski 20172020

Stowarzyszenie
Dobroczynne im.
M.
Zebrzydowskiego

LOKALIZACJA
PROJEKTU
Zebrzydowice

Zebrzydowice

OPIS PROJEKTU
Projekt "Majówka u
Bonifratrów" realizowany jest
corocznie od dwóch lat terenie
Konwentu Bonifratrów w
Zebrzydowicach. Najważniejszym
jego założeniem jest
zainteresowanie lokalnej
społeczności historycznokulturowymi walorami tego
miejsca oraz integracja
środowiska ludzi zdrowych z
podopiecznymi Konwentu,
osobami niepełnosprawnymi.
Projekt "Zebrzydowski 2017 2020 dotyczy postaci Mikołaja
Zebrzydowskiego - fundatora
Konwentu Bonifratrów w
Zebrzydowicach. Zainicjowany
został w roku Jubileuszu 400 lecia lokacji miasta Kalwaria
Zebrzydowska. Historyczna
postać fundatora będzie
pomostem między czasami, ale
również między ludźmi. Osoby
niepełnosprawne pod
kierunkiem aktora Teatru
Ludowego w Krakowie wezmą
udział w warsztatach
teatralnych, których efektem
będą krótkometrażowe filmy

ROZWIĄZANIE
PROBLEMU
NISKA AKTYWNOŚĆ
NISKA INTEGRACJA

NISKA AKTYWNOŚC
NISKA INTEGRACJA

UWAGI
GMINA

UWAGI
EKSPERT

NR
TRANSZY
V

V

L.P.

TYTUŁ PROJEKTU

ZGŁASZAJĄCY

64.

Poznaj tą wioskę

Stowarzyszenie
Kamieniec

65.

Zakup działek i
zagospodarowanie
ich dla potrzeb
integracyjno sportowych

LKS Leńczanka

66.

Bezpieczna ścieżka

Stowarzyszenie
Kamieniec
sołectwo Leńcze

LOKALIZACJA
PROJEKTU

wieś Leńcze
(między innymi
stacja pkp, staw,
teren lks,
kamieniec,
dwór, skocznia,
kasowiec, ZS nr
6,
agronomówka,
kościół i inne)
Leńcze

Leńcze

OPIS PROJEKTU
oraz widowiska teatralne
poświęcone M.
Zebrzydowskiemu
Wytyczenie ścieżki z punktami o
znaczeniu historycznym,
geograficznym i przyrodniczym
na terenie Leńcz. Oznakowanie
przygotowanie miejsc
odpoczynku wykorzystując już
istniejące.

ZAKUP DZIAŁEK 2042/14,
2042/17 WYKONANIE
UPORZADKOWANIA TERENU
PRZYGOTOWANIE MIEJSC NA
ROZWÓJ SPORTU WYKONANIE
TRYBUN ,MIEJSC
Wyznaczając ścieżkę edukacyjną
musimy mieć na uwadze
bezpieczeństwo korzystających z
niej, dlatego niezbędnym jest
poszerzenie i utwardzenie
poboczy dla ruchu pieszych by
nie kolidował z ruchem
pojazdów. ścieżka łączy tereny
rewitalizowane ze sobą dając
jednolitą całość i możliwości

ROZWIĄZANIE
PROBLEMU

UWAGI
GMINA

UWAGI
EKSPERT

NR
TRANSZY

NISKA JAKOŚĆ
KAPITAŁU
SPOŁECZNEGO

VI

INFRASTRUKTURA

VI

NFRASTRUKTURA

VI

L.P.

TYTUŁ PROJEKTU

ZGŁASZAJĄCY

LOKALIZACJA
PROJEKTU

OPIS PROJEKTU

ROZWIĄZANIE
PROBLEMU

UWAGI
GMINA

UWAGI
EKSPERT

NR
TRANSZY

poznawcze oraz wzrost ruchu
pieszych turystów
67.

Zakup gruntu z
przeznaczeniem na ''
park & drive''

Rada sołecka

Leńcze

Zakup części działki przy PKP w
Leńczach z przeznaczeniem terenu
na poprawę komunikacji publicznej.
poprzez wykonanie zatoczki
komunikacyjnej, parkingu i miejsc
postoju dla korzystających z
transportu kolejowego (szybka
kolej).

NFRASTRUKTURA

VI

68.

Zagospodarowanie
,,Kamieńca'' w
Leńczach

Rada sołecka w
Leńczach. OSP
Leńcze

Leńcze

NFRASTRUKTURA

VI

69.

Poprawa
bezpieczeństwa i
estetyki na terenie
usługowym ogólnie
udostępnianym w
okresach świat i
pielgrzymek

Zarząd
Przedsiębiorstwa
Komunalnego
Kalteks sp. z o.o.

Kalwaria
Zebrzydowska
dz. 2118

Zakup i montaż stołów, ławek i
zadaszenia, sceny z zadaszeniem
stojaków na rowery, tablicy
informacyjnej, grila, wykonanie
zabezpieczającego ogrodzenia,
wykonanie oświetlenia.
Trwałe ogrodzenie, utwardzenie
placu i drogi wewnętrznej kostką
granitową

NFRASTRUKTURA

VII

