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O PROJEKCIE 
  Sąsiedzkie Podgórze to projekt promujący ideę sąsiedzkiej współpracy i wspólnych działań

na rzecz dzielnicy i społeczności lokalnej w Starym Podgórzu. 

  W ramach projektu zorganizowaliśmy piknik sąsiedzki oraz przeprowadzaliśmy sondę

sąsiedzką, aby sprawdzić co mieszkańcy Podgórza myślą o swojej dzielnicy, jak im się tu

mieszka, co im się podoba a co nie, jakie widzą problemy i co chcieliby zrobić, żeby mieszkało

im się lepiej. Piknik był także okazją do tego by mieszkańcy mogli się spotkać, poznać i

porozmawiać o swojej dzielnicy. 

  Projekt został zrealizowany przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych dzięki wsparciu

Wydziału Ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa.

 

KIM JESTEŚMY?
  Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych to organizacja pozarządowa działająca na rzecz

rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Małopolsce. Wspieramy mieszkańców, organizacje

pozarządowe oraz samorządy lokalne w działaniach na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

Siedziba naszej Fundacji znajduje się przy ul. Krasickiego 18, nad Kinem Kika, w Starym

Podgórzu. Projekt Sąsiedzkie Podgórze jest jednym z działań, które podejmujemy, aby

wspólnie z naszymi sąsiadami działać na rzecz rozwoju dzielnicy. 

SĄSIEDZKIE PODGÓRZE 
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 Jak Ci się mieszka w Podgórzu?

 Co Ci się tutaj podoba/nie podoba?

 Czy znasz swoich sąsiadów?

Czy masz pomysł co można tu zrobić, żeby mieszkało się nam

lepiej?

W październiku 2019 przeprowadzaliśmy wśród mieszkańców

Starego Podgórza sondę sąsiedzką. Chodziliśmy po dzielnicy z

rowerem pełnym jabłek i rozmawialiśmy z mieszkańcami. W sondzie

wzięli również udział mieszkańcy uczestniczący w Pikniku, który

odbył się 20 października na Plantach Nowackiego, zwanymi przez

mieszkańców Parkiem Serkowskiego. W sumie udało nam się

porozmawiać z 70 mieszkankami i mieszkańcami Starego Podgórza.

 

Najmłodsi uczestnicy sondy mieli kilkanaście lat, zaś najstarsi ponad

80. Zadawaliśmy mieszkańcom 4 pytania:

1.

2.

3.

4.

 

SONDA SĄSIEDZKA
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WYNIKI 
SONDY

OPINIE 
MIESZKAŃCÓW 
STAREGO PODGÓRZA
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STARE PODGÓRZE -
dzielnica, w której dobrze się
mieszka 

PODGÓRZANIE ZNAJĄ
SWOICH SĄSIADÓW  

96% mieszkańców, z którymi rozmawialiśmy powiedziało, że
bardzo dobrze lub dobrze im się mieszka w Starym Podgórzu

95% osób, z którymi przeprowadziliśmy
wywiady, powiedziało, że zna swoich
sąsiadów
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ZALETY MIESZKANIA 
W STARYM PODGÓRZU

Co się podoba mieszkańcom 
w ich dzielnicy?

 FRAGMENTY WYPOWIEDZI MIESZKAŃCÓW:
Wszędzie blisko, dużo sklepów, kawiarni, restauracji, Podgórze jest dobrze
skomunikowane z resztą miasta, nie trzeba nigdzie jechać wszystko jest na miejscu,
blisko do centrum i na Kazimierz
 

1.LOKALIZACJA- "WSZĘDZIE BLISKO"

2. KLIMAT - SPOKÓJ, CISZA,  KLIMAT MAŁEGO MIASTECZKA

3. DUŻO ZIELENI

FRAGMENTY WYPOWIEDZI MIESZKAŃCÓW:
Dużo zieleni, parków, blisko Wisła - dobre miejsce do życia i dla dzieci, jest gdzie wyjść
na spacer.
 

FRAGMENTY WYPOWIEDZI MIESZKAŃCÓW:
Miejsce z duszą, klimat domowy, małomiasteczkowy, sąsiedzki, kameralny. Ludzie nie
spieszą się tak jak w innych dzielnicach miasta. Krakowski klimat ale mniej turystów.
Stare kamienice, zabytkowa architektura. Małe, klimatyczne restauracje i kawiarnie. 
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PROBLEMY STAREGO
PODGÓRZA

Co się nie podoba mieszkańcom?

30 wskazań
Najczęściej zgłaszanym problemem przez
mieszkańców była kwestia parkowania w dzielnicy.
Mieszkańcy mają problem ze znalezieniem
parkingu w okolicy swojego domu oraz z dojazdem
do domu z uwagi na dużą liczbę zaparkowanych
"na dziko" samochodów.
 

1.BRAK MIEJSC
PARKINGOWYCH DLA
MIESZKAŃCÓW, TRUDNOŚCI
Z PARKOWANIEM

2. ZA DUŻO BLOKÓW,
CIĄGŁE BUDOWY I
REMONTY,
ZABUDOWYWANIE
TERENÓW ZIELONYCH3. NISKI POZIOM

BEZPIECZEŃSTWA W
DZIELNICY

4. BRUDNE ULICE,
ZANIEDBANE BUDYNKI I
PRZESTRZENIE 

5. ZBYT DUŻY RUCH
SAMOCHODÓW

17 wskazań
Problemem są bezdomni, osoby pijące 
wieczorami alkohol w przestrzeni publicznych,
hałas w nocy, imprezujący turyści. Za mało jest
patroli policyjnych.  Brakuje też przejść dla
pieszych, oświetlenia. 
 

19 wskazań, 
Mieszkańcom nie podoba się to, że ich dzielnica
jest coraz gęściej zabudowywana kosztem terenów
zielonych. Ciągłe budowy i remonty utrudniają
mieszkańcom życie. 
 

17 wskazań
Problemem są brudne ulice (szczególnie
Kalwaryjska), które, zdaniem mieszkańców są zby
rzadko myte i sprzątane, remontu wymagają
elewacje kamienic, ale także tereny zielone -
podgórskie parki, kamieniołom. Brakuje koszy na
śmieci, też tych na psie odchody.
 

15 wskazań
Utrudnieniem dla mieszkańców jest też duży ruch
samochodowy w dzielnicy, korki, trudności z
dojazdem do pracy, hałas związany z ruchem,
duże zanieczyszczenie wynikające z ruchu.
 

Strona 6



MARKETING
HIGHLIGHTS FOR
THE YEAR

ROZWIĄZAĆ PROBLEM PARKOWANIA: 
podwyższyć  opłaty za parkowanie, wprowadzić opłaty za parkowanie w soboty,
wybudować parkingi podziemne lub piętrowe.

CO MOŻNA BY TU ZROBIĆ, ŻEBY MIESZKAŁO NAM
SIĘ  LEPIEJ?
POMYSŁY MIESZKAŃCÓW

BARDZIEJ ZADBAĆ O CZYSTOŚĆ I WYGLĄD DZIELNICY: 
potrzebna jest modernizacja plant Nowackiego (odnowienie istniejącego lub budowa
nowego placu zabaw dla dzieci, budowa toalety, wymiana żarówek w lampach, instalacja
gniazdek do ładowania telefonu przy lampach), częstsze sprzątanie Kalwaryjskiej,
instalacja większej liczby koszy na śmieci oraz na psie odchody, zmiana wizerunku ulicy
Kalwaryjskiej oraz Limanowskiego - ograniczyć ruch samochodów oraz ilość reklam,
remont schodów do Parku Bednarskiego (obecnie trudno wejść do parku z wózkiem),
remont boiska w Parku Bednarskiego (jest zbyt kamieniste), oddolne akcje sprzątania
dzielnicy, budowa skate parku w dzielnicy.

W WIĘKSZYM STOPNIU ZADBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO DZIELNICY: 
wprowadzić monitoring, więcej patroli policji, poprawić oświetlenie na moście na Wildze,
zainstalować oświetlenie pod mostem, poprawić oświetlenie w parkach oraz przy
przedszkolu, potrzebne jest przejście dla pieszych do Forum (za mostem na Wildze) oraz
przejścia na skrzyżowaniu obok Lewiatana.

TWORZYĆ WARUNKI DO INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW: 
mieszkańcy chcą się spotykać, mówili, że potrzebne są miejsca spotkań dla mieszkańców-
np. w starym kinie Wrzos, gdzie mogliby się spotykać, poznawać, organizować różne
inicjatywy sąsiedzkie, wydarzenia - jak sugerował jeden z mieszkańców: "może jakaś
czytelnia dla mieszkańców z opcją kawy i spotkań"; mieszkańcy  chcieliby także, aby w
dzielnicy odbywało się więcej wydarzeń takich jak pikniki sąsiedzkie, zorganizowane
spacery po dzielnicy, zorganizowane zabawy dla dzieci.

W WIĘKSZYM STOPNIU ZADBAĆ O TERENY ZIELONE: 
chronić tereny zielone - ograniczyć liczbę pozwoleń na budowę, sadzić drzewa (np. na Placu
Bohaterów Getta),  zadbać o drzewa i roślinność (przycinać krzewy, pielęgnować chore
drzewa) na terenie Krzemionek, Parku Bednarskiego i Serkowskiego.
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W trakcie Pikniku Sąsiedzkiego mieszkańcy mogli zaznaczać na mapie:
miejsca, które lubią (kolor żółty), miejsca niebezpieczne (kolor czerwony), a także
swoje miejsce zamieszkania (kolor niebieski). 
 
Z zaznaczeń mieszkańców wynika, że najbardziej lubianymi miejscami w dzielnicy są:
Planty Nowackiego nazywane przez mieszkańców Parkiem Serkowskiego, Park
Bednarskiego, okolice Kładki Ojca Bernatka oraz Wzgórze Lasoty. 
 
Z kolei miejscami niebezpiecznymi, zdaniem mieszkańców są: okolice mostku nad
rzeką Wilgą (ze względu na brak przejścia dla pieszych), most Piłsudskiego, plac
dla dzieci  przy ulicy Śliskiej (wieczorami zajmowany przez osoby pijące alkohol).

OCZAMI MIESZKAŃCÓW  - MAPA STAREGO PODGÓRZA
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