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Szanowni Państwo,
oddajemy w Państwa ręce informator, w którym znajduje się wykaz projektów poddanych pod głosowanie w ramach vi edycji budżetu obywatelskiego.
Decyzja o tym, które z wymienionych projektów będą realizowane w roku
2020 należy wyłącznie do Państwa.
Zapraszamy do lektury oraz głosowania!
Zespół ds. budżetu obywatelskiego

Zasady głosowania:
1. Każdy głosujący musi oddać głos na 6 różnych projektów (w tym: 3 głosy na zadania o charakterze lokalnym w dzielnicy swojego zamieszkania
i 3 głosy na zadania o charakterze ogólnomiejskim);
2. Najwyżej oceniony przez głosującego projekt otrzymuje 3 punkty, a najniżej
1 punkt;
3. W celu oddania ważnego głosu, należy uzupełnić wszystkie wymagane
rubryki na karcie do głosowania lub w platformie internetowej.
Głos będzie nieważny:
1. Gdy na karcie głosowania lub podczas głosowania za pośrednictwem platformy internetowej podane dane będą niewłaściwe lub wymagane dane
nie zostaną podane;
2. Gdy dane na karcie głosowania nie będą wypełnione czytelnie, pismem
odręcznym lub nie będą opatrzone własnoręcznym podpisem;
3. Gdy dane na karcie do głosowania lub dane podane podczas głosowania
za pośrednictwem platformy internetowej zostaną wpisane niewyraźnie
lub zostaną wpisane w niewłaściwej rubryce;
4. Gdy dane osobowe lub numer PESEL/kod identyfikujący nadany przez
Urząd Miasta Krakowa będą niepoprawne;
5. Gdy w wyniku weryfikacji stwierdzone zostanie, że głos został oddany więcej niż jeden raz.

Oryginalne opisy projektów zgłoszone przez wnioskodawców
znajdują się na stronie www.budzet.krakow.pl.
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Budżetu Obywatelskiego
12 616 11 11

Urząd Miasta Krakowa | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
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DZIELNICA I

Stare Miasto

Nr
projektu

Tytuł
projektu

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

Opiekun domowy
chorego – warsztaty
u Helclów

Warsztaty dla opiekunów domowych – rodzin
nych osób przewlekle chorych, w podeszłym
wieku. Nauka konkretnych umiejętności, m.in.
z zakresu pielęgnacji i opieki.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia poczucia kompetencji i wartości wśród opie
kunów domowych osób w podeszłym wieku. Prowadzona w ramach projektu grupa wsparcia
przyczyni się do wzmocnienia poczucia solidarności wśród opiekunów rodzinnych, a także
pozwoli stworzyć miejsce, gdzie osoby sprawujące opiekę nad osobami w podeszłym wieku
będą mogły dzielić się swoimi doświadczeniami. Projekt pozwoli na uzyskanie przez osoby
biorące w nim udział umiejętności i wiedzy niezbędnych w opiece nad osobami zależnymi.
Realizacja projektu przewiduje udział około 30 beneficjentów. W warsztatach mogą także
uczestniczyć opiekunowie, którzy biorą udział w realizowanych w roku bieżącym warsztatach
organizowanych w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2018).

26 808,00 zł

Realizacja projektu spowoduje zwiększenie komfortu wszystkich użytkowników, korzystających
w różny sposób (np. wypoczynek, uprawianie sportów) z miejskiej przestrzeni publicznej
szczególnie w miesiącach letnich, podczas wysokich temperatur poprzez zapewnienie łatwego
dostępu do wody pitnej w sposób ekologiczny. Montaż poidełek pośrednio przyczyni się
do ograniczenia używania butelek plastikowych, gdyż ich konstrukcja będzie przystosowana
do napełniania butelek wielorazowych czy bidonów. Szacunkowe roczne koszty utrzymania
poidełka nie przekraczają 20% wartości projektu i wyniosą 17 712 zł.

89 790,00 zł

2

Napij się na zdrowie!
Poidełko miejskie

Projekt zakłada montaż poidełka miejskiego,
tzw. zdroju z wodą pitną na pl. Wolnica.

3

Kieszonkowy park
sąsiedzki na Kazimierzu
4

11

Namiot z Kulturką
– 101 pomysłów
dla Mieszkańca

Kieszonkowe parki sąsiedzkie spełniają ważną
rolę w życiu mieszkańców dzielnicy, są miejscem
spotkań i odpoczynku. Na Kazimierzu jest coraz
mniej mieszkańców, park pozwoli im się zinte
grować, poznać i zachęcić do wspólnych działań
społecznych.

Realizacja projektu da mieszkańcom przestrzeń rekreacyjną do spędzania wolnego czasu.
Kieszonkowy park sąsiedzki jest odpowiedzią nie tylko na potrzebę odpoczynku i relaksu
mieszkańców w najbardziej turystycznych i hałaśliwych częściach Krakowa, ale również
na budowanie więzi społecznych i sąsiedzkich.

Proponujemy stworzenie przestrzeni działań, do
stępnej dla każdego, która będzie zlokalizowana
na Bulwarze Inflanckim.

Projekt zakłada ustawienie namiotu na Bulwarze Inflanckim od 1 maja do 30 września. Każdy
chętny będzie mógł zaproponować wydarzenie, w które się zaangażuje i które dedykowane
będzie mieszkańcom Dzielnicy I i Krakowa. Projekt ma na celu integrację społeczności i stwo
rzenie niezależnej przestrzeni przyjaznej dla każdego pomysłu.

Szacunkowy
koszt (w zł)

150 000,00 zł

303 550,00 zł

Remont nagrobków
żołnierzy polskich
na Cmentarzu
Rakowickim

12

Prace remontowe i rekonstrukcyjne uszkodzo
nych nagrobków żołnierzy polskich z okresu mię
dzywojennego, znajdujących się w części wojsko
wej Cmentarza Rakowickiego przy ul. Prandoty.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie ocenia pozytywnie możliwość realizacji zgłoszo
nego do Budżetu Obywatelskiego zadania polegającego na remoncie 10 grobów żołnierskich
z okresu międzywojennego, usytuowanych na kwaterach wojskowych na cmentarzu Rakowic
kim przy ul. Prandoty (cmentarzu komunalnym). Na kwaterach wojskowych przy ul. Prandoty
usytuowane są groby żołnierzy polskich i weteranów Powstania Styczniowego zmarłych
w latach 20. i 30. XX wieku. Z uwagi na datę zgonu pochowanych żołnierzy ich groby nie
są zaliczane do grobów wojennych i nie mogą zostać objęte opieką ze środków przyznawanych
przez Wojewodę Małopolskiego, pomimo udziału osób pochowanych w powstaniach, I wojnie
światowej lub wojnie polsko-bolszewickiej. Zły stan techniczny wielu nagrobków wykonanych
w okresie międzywojennym kwalifikuje je do podjęcia pilnych prac remontowych (na kwaterach
1, 2, 3, 4 i 5 wojskowej pozostaje do odnowienia przynajmniej kilkadziesiąt nagrobków żołnierzy
Wojska Polskiego). Spękane płyty i częściowo nieczytelne napisy epitafijne uniemożliwiają
odwiedzającym cmentarz właściwą identyfikację pochowanych tam żołnierzy. Na podstawie
średnich kosztów prac remontowo-rekonstrukcyjnych nagrobków żołnierskich przeprowa
dzonych w ubiegłych latach przewiduje się, że założona w projekcie kwota 50 000 zł pozwoli
na wykonanie w 2020 r. rekonstrukcji 10 nagrobków z szarego granitu strzegomskiego, wraz
z ich montażem na nowych fundamentach oraz odtworzeniem inskrypcji. Przewidywane
efekty zadania spełniają kryterium ogólnodostępności (przedmiotowe groby żołnierzy pol
skich zlokalizowane są na ogólnodostępnym cmentarzu komunalnym). Charakterystyka
długoterminowych skutków w przypadku realizacji projektu: przeprowadzenie remontu 10
nagrobków na grobach żołnierzy polskich na kwaterach wojskowych cmentarza Rakowic
kiego przy ul. Prandoty, polegającego na rekonstrukcji zniszczonych betonowych nagrobków
w nowym materiale (granicie strzegomskim), skutkować będzie przywróceniem właściwego
wyglądu 10 grobom żołnierzy Wojska Polskiego pochowanych w okresie międzywojennym
na ówczesnym cmentarzu wojskowym, a obecnie pozbawionym opieki ze strony rodzin osób
pochowanych oraz Wojska. Wykonanie nagrobków w trwałym materiale, jakim jest granit
strzegomski oraz ich osadzenie na nowych betonowych fundamentach zapewni na kolejne
dziesięciolecia wysokie parametry wytrzymałościowe nagrobków oraz poprawi ich estetykę.
Istotne jest również odtworzenie wykutych na nagrobkach napisów poświęconych żołnierzom,
które obecnie pozostają w znacznym stopniu zatarte i nieczytelne, co uniemożliwia lub
utrudnia identyfikację osób pochowanych w przedmiotowych grobach. Odtworzenie inskrypcji
(ustalonych na podstawie inwentaryzacji i w oparciu o zapisy w księgach cmentarnych) oraz
ich wykucie w granicie zapewni na długie lata czytelność umieszczonych na nagrobkach
informacji na temat pochowanych tu żołnierzy Wojska Polskiego.

50 000,00 zł
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Szacunkowy
koszt (w zł)

Rekonstrukcja rzeźby
zapomnianej rzeźbiarki
ze św. Sebastiana

Bala Leser po wojnie nigdy nie wróciła na stałe
do Krakowa. Jako Zofia Woźna tworzyła rzeźby
figuralne i kompozycje pomnikowe. Rekonstruk
cję jednej z nich chcemy umieścić na skwerze
nieopodal kamienicy przy ul. św. Sebastiana 34,
w której mieszkała.

Niewątpliwym efektem długoterminowym projektu będzie zainteresowanie mieszkańców
i turystów historią rzeźbiarki Bali Leseri mieszkającej przed wojną w kamienicy przy ul. Se
bastiana 34. Artystka studiowała w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, a po wojnie swoje
prace tworzyła już jako Zofia Woźna. Dzięki ustawieniu dzieła artystki w przestrzeni publicznej
Kazimierza, jej twórczość będzie miała szansę zaistnieć w świadomości lokalnej społeczności
na stałe. Zabieg ten wpłynie na ożywienie historii Bali Leser.

150 000,00 zł

Wizualny lot ponad
okupacyjnym
Krakowem

Zakup i montaż trzech stanowisk VR z aplikacją
wizualnego lotu przez okupacyjny Kraków, na za
sadzie obrazu wyświetlanego w czasie rzeczywi
stym, na podłączonych do komputera okularach
VR ze zintegrowanymi słuchawkami.

Misją i strategią Muzeum Armii Krajowej w Krakowie jest upowszechnianie wiedzy o Polskim
Państwie Podziemnym i Armii Krajowej, a w szczególności obrazowanie roli i miejsca Ma
łopolski oraz Krakowa w burzliwych wydarzeniach XX w. Działalność edukacyjna muzeum
w dużej mierze opiera się na dialogu z dziećmi i młodzieżą, co wiąże się z nieustannym
dążeniem pracowników muzealnych do stworzenia idealnej i dostosowanej do wymagań
młodego pokolenia drogi przekazu informacji i nauki historii. Projekt „Wizualny lot ponad
okupacyjnym Krakowem” idealnie wpisuje się w charakter działalności i misji Muzeum AK.
Stanowiska VR będą stanowiły nietuzinkową atrakcję muzealną, opierającą się na najnowszych
rozwiązaniach technologicznych. Stworzą jednocześnie wyśmienitą platformę edukacyjną,
w pełni dostosowaną do oczekiwań współczesnej młodzieży, jak i ogółu zwiedzających.
Koncept skupia się ponadto na wartościach historii lokalnej, tworząc wierną wizję tkanki
miejskiej Krakowa z czasów okupacji, co niewątpliwie wzmocni identyfikację mieszkańców
z regionalną przeszłością, jak również umożliwi zwizualizowanie wyglądu miasta z lat 19391945, na podstawie historycznej ikonografii, wszystkim zwiedzającym. Wirtualny lot pozwoli
na swoiste przeniesienie się w czasie, niejako wczucie w tragizm minionych lat oraz stworzy
możliwość podróży po historii, dosłownie na granicy realności. Realizacja projektu nie będzie
kolidowała z wystawą prezentowaną z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, ani
z planowaną przez Muzeum przebudową wystawy stałej – aplikacja wizualnego lotu ponad
okupowanym Krakowem będzie doskonale korespondowała z obiema wystawami. Ponadto
przedsięwzięcie jest możliwe do zrealizowania według załączonego kosztorysu oraz har
monogramu projektu. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK wyraża pozytywną
opinię w sprawie projektu „Wizualny lot ponad okupowanym Krakowem”. Realizacja tego
przedsięwzięcia bez wątpienia zwiększy atrakcyjność oferty kulturalnej w naszym Mieście.

119 900,00 zł

Śródmiejski Festiwal
Kultury Młodzieży

Śródmiejski Festiwal Kultury Młodzieży to pre
zentacja dorobku młodych twórców kultury,
reprezentujących dwa krakowskie pałace mło
dzieży, działające na terenie I Dzielnicy: Staro
miejskie Centrum Kultury Młodzieży oraz Cen
trum Młodzieży im. dr. H. Jordana.

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży oraz Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana
w Krakowie jako placówki wychowania pozaszkolnego organizują dla dzieci i młodzieży zajęcia
rozwijające zainteresowania i uzdolnienia. Śródmiejski Festiwal Kultury Młodzieży ma być
formą prezentacji dorobku młodych twórców kultury, reprezentujących dwa krakowskie pałace
młodzieży działające na terenie I Dzielnicy. W ramach projektu przewidziane jest zorgani
zowanie kilku tematycznych segmentów, m.in. teatr: spektakle przygotowane przez dzieci
i młodzież, muzyka: plenerowe koncerty, taniec: prezentacja umiejętności grup tanecznych
oraz warsztaty tańca dla Krakowian, plastyka: organizacja plenerów malarskich, warsztatów
ceramiki oraz rękodzieła artystycznego, zwieńczone finałowym koncertem.

241 500,00 zł

Projekt zakłada zakup strojów i keyboardu dla
Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki” im. dru
hny Władysławy Marii Francuz, w którym tańczy
i śpiewa ok. 300 uczniów w wieku od 6 do 19 lat
z 143 krakowskich szkół.

Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana to placówka wychowania pozaszkolnego, która
organizuje dla dzieci i młodzieży m.in. zajęcia taneczne i wokalne. W ramach tych zajęć
placówka prowadzi od wielu lat Zespół Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”, w którym swoje
umiejętności w ciągu całego roku szkolnego kształtuje kilkaset dzieci i młodzieży. Celem
projektu jest zakup strojów i nowego keyboardu dla Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”.
Zakup taki zapewni dalsze prawidłowe funkcjonowanie ww. Zespołu, głównie poprzez udział
w większej liczbie koncertów kilku grup, w tym samym czasie, lepsze planowanie harmono
gramu zajęć, ale również pozwoli na godne reprezentowanie Gminy Miejskiej Kraków w Polsce
i za granicą, podczas różnego typu koncertów i występów zespołu.

10 430,00 zł

Szybsza walka
z pożarami na Starym
Mieście i Kazimierzu

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego (prze
ciwpożarowego) mieszkańców Dzielnicy I poprzez
zakup sprzętu do walki z pożarami dla Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej nr 1, obejmującej swoim
obszarem działania Dzielnicę I Stare Miasto,
w tym obszar Kazimierza.

Doposażenie Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w niezbędny sprzęt do walki z zagro
żeniami pożarowymi przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.

Popularyzacja ochrony
przeciwpożarowej
w Dzielnicy I

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego miesz
kańców Dzielnicy I poprzez popularyzację
ochrony przeciwpożarowej.

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego mieszkańców Dzielnicy I poprzez popularyzację
ochrony przeciwpożarowej.

Nie dla czadu
na Starym Mieście
i Kazimierzu

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego miesz
kańców Dzielnicy I poprzez zakup sprzętu do roz
poznawania obecności tlenku węgla w obiektach
mieszkalnych oraz urządzenia do rozpoznawania
i pomiarowania ilości CO dla Jednostki Ratowni
czo-Gaśniczej nr 1.

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego mieszkańców Dzielnicy I poprzez zakup sprzętu
do rozpoznawania obecności tlenku węgla w obiektach mieszkalnych oraz urządzenia do roz
poznawania i pomiarowania ilości CO dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1.

15

Zakup strojów
i keyboardu dla
„Małych Słowianek”
16
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29 000,00 zł

3 500,00 zł

20 000,00 zł
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Bezpiecznie nad Wisłą

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego miesz
kańców Dzielnicy I poprzez zakup sprzętu do ra
townictwa wodnego i lodowego dla Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej nr 1, obejmującej swoim
obszarem działania Dzielnicę I Stare Miasto,
w tym obszar Kazimierza.

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego mieszkańców Dzielnicy I poprzez zakup sprzętu
do ratownictwa wodnego i lodowego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1, obejmującej
swoim obszarem działania Dzielnicę I Stare Miasto, w tym obszar Kazimierza.

1000 darmowych
zgniataczy petów
dla mieszkańców
Śródmieścia

Puste opakowania są zmorą naszych czasów.
Dwie trzecie ich zawartości to powietrze. Jeśli
je fachowo zgnieciemy – to ułatwimy życie so
bie, służbom odpowiedzialnym za sprzątanie
i utylizację oraz recykling. A przede wszystkim,
pomożemy środowisku.

Realizacja projektu spowoduje wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców. Rozdanie
mieszkańcom zgniatarek do butelek PET wpłynie na zmniejszenie objętości odpadów komu
nalnych, a tym samym na zwiększenie miejsca w pojemnikach na odpady. Efektem będzie
zmniejszenie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych, co pośrednio wpłynie pozytywnie
na jakość powietrza (mniejsza liczba kursów pojazdów odbierających odpady komunalne).
Realizacja projektu nie spowoduje długoterminowych skutków finansowych.

40 000,00 zł

Mali Ratownicy

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
wraz z obsługą AED (automatyczny defibryla
tor zewnętrzny) dla dzieci z przedszkoli i szkół
z terenu Dzielnicy I. Zakup materiałów profilak
tyczno-edukacyjnych.

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED,
adresowanych do dzieci z przedszkoli, szkół i placówek działających na terenie Dzielnicy
I Miasta Krakowa oraz zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych (plakaty, maskotki,
odblaski, kubki, smycze itp.). Szacunkowy łączny koszt realizacji zadania wynosi: 4 000,00 zł.
Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED pomoże przełamać barierę strachu związaną
z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora oraz przyczyni się do wykształcenia
prawidłowej postawy uczestników szkoleń wobec sytuacji związanych z zagrożeniem zdrowia
i życia oraz umiejętności zachowania się. Realizacja tego projektu może pozytywnie wpłynąć
na podniesienie poziomu i jakości wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycz
nej, w szczególności poprzez użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Uczestnictwo
w szkoleniach może przyczynić się do ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym
zatrzymaniem krążenia. Realizacja tego zadania w ramach budżetu obywatelskiego nie powo
duje konsekwencji finansowych dla Gminy Miejskiej Kraków w kolejnych latach.

4 000,00 zł

21

22

23

Aktywny Senior
24

Seniorzy! Chcemy byście mogli realizować swoje
pasje, spróbować czegoś nowego w formie nieod
płatnych: wycieczek, wyjazdów, warsztatów i pro
jekcji filmowych. Program będzie dostosowywany
na bieżąco do zgłaszanych propozycji.

Aktywizacja, integracja i zwiększenie kompetencji seniorów z Dzielnicy I poprzez umożliwienie
im wspólnego spędzania wolnego czasu podczas wycieczek, pikników i seansów filmowych.
Wzbogacenie miejskiej oferty adresowanej do osób starszych poprzez włączenie Centrum
Młodzieży im. H. Jordana w działania prosenioralne.

Szacunkowy
koszt (w zł)

8 540,00 zł

120 000,00 zł

Konkurs dla młodzieży ze szkół w Dzielnicy I
Stare Miasto, mający na celu propagowanie
świadomości i postaw ekologicznych. Klasy
współzawodniczą ze sobą, a nagrodą jest wy
jazd na zieloną szkołę do ośrodka w Jordanowie,
prowadzonego przez CM Jordana.

Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana to placówka wychowania pozaszkolnego, która
organizuje dla dzieci i młodzieży zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia. Zgłoszony
do Budżetu Obywatelskiego projekt „Zielona szkoła” dla ekologicznych klas obejmuje prze
prowadzenie konkursu sprawdzającego wiedzę młodzieży ze szkół w Dzielnicy I w zakresie
ochrony środowiska. Ponadto, celem konkursu jest edukacja i podnoszenie świadomości
ekologicznej młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie
ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia występujące w otacza
jącym nas świecie.

Filmowe Bulwary
w Dzielnicy I

Kino letnie na bulwarach nad Wisłą. Projekt za
kłada realizację cyklu seansów filmowych. Cykl
powinien odbywać się w okresie letnim i prezen
tować najciekawsze filmy ostatnich lat.

Projekt zakłada organizację kina letniego dla mieszkańców Krakowa. Organizacja założonych
36 pokazów może się odbyć przy założeniu, że realizatorem przedsięwzięcia będzie Centrum
Młodzieży im. dr Henryka Jordana.

Zielony Kazimierz
– posadzenie drzew
przy ul. św. Wawrzyńca

Projekt zakłada zrobienie pasa zieleni o możliwie
dużej szerokości wraz z posadzeniem drzew.

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy estetyki terenu oraz poprawy jakości powietrza.
Powiększenie zasobów zieleni w centrum miasta jest czynnikiem, który znacząco wpływa
na poprawę jakości życia mieszkańców.

„Zielona szkoła” dla
ekologicznych klas
28

30

31

231 000,00 zł

65 000,00 zł

300 000,00 zł

7

8

DZIELNICA II

Grzegórzki

Nr
projektu

Tytuł
projektu

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

75 PARK – siłownia
street workout
na terenie SP nr 75

Projekt zakłada montaż urządzeń treningowych:
zestaw poręczy, drążki, drabinki o różnych wyso
kościach, ławeczki, rury i słupki.

Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka,
wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, mło
dzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

86 000,00 zł

Rodzina razem
na pływalni

Rodzinne pływanie. Nauka i i doskonalenie pły
wania pod okiem doświadczonego instruktora dla
rodzin z dziećmi w wieku 6-15 lat. Jest to świetna
promocja rodzinnego sportu oraz zdrowego stylu
życia.

Projekt „Rodzina razem na pływalni” zakłada doskonalenie i naukę pływania pod okiem
instruktora dla rodzin z dziećmi w wieku 6-15 lat z Dzielnicy II Grzegórzki. Efektem projektu
ma być wzmocnienie więzi, poprawa komunikacji pomiędzy rodzicami a dziećmi oraz nabycie
umiejętności i udoskonalenie technik pływackich. Ważnym elementem projektu jest budowa
nie zdrowych nawyków spędzania czasu całej rodziny poprzez sport i rekreację.

41 600,00 zł

Badania, analiza i indywidualna konsultacja z wy
kwalifikowanym dietetykiem oraz zajęcia w sali
gimnastycznej i pływalni krytej w 10-osobowych
grupach z instruktorem. Ustalenie odpowied
niej diety i wskazanie prawidłowych nawyków
żywieniowych.

W wyniku weryfikacji merytoryczno-prawnej oraz zgodnie z § 15 ust. 1 Regulaminu w spra
wie budżetu obywatelskiego, z dniem 25 lipca 2019 r. zwrócono się drogą elektroniczną
do Wnioskodawcy z zapytaniem odnośnie projektu oraz zawiadomieniem o jego brakach,
tj. niedostarczeniem promes poszczególnych operatorów obiektów na przeprowadzenie zajęć
sportowych, w tym konsultacji dietetycznych w ramach ww. projektu. Zgodnie z obowiązują
cymi przepisami, na mocy decyzji Prezydenta Miasta Krakowa, pomieszczenia dydaktyczne
oraz tereny przyszkolne pozostają w trwałym zarządzie szkół. Ewentualna decyzja odnośnie
wynajmu obiektów dydaktycznych do realizacji zadania w ramach budżetu obywatelskiego
należy do dyrektora placówki. Wnioskodawca, zgodnie z § 15 ust. 4 Regulaminu w ciągu
7 dni przesłał wymaganą promesę. Zgłoszony projekt spełnia wymogi określone w § 16
ust. 1 pkt 5 ww. Regulaminu i został zweryfikowany pozytywnie. Jednocześnie wskazuje się
na proponowaną formę realizacji zadania jako jego powierzenie w ramach otwartego kon
kursu ofert z ustawy o zdrowiu publicznym lub z ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

57 580,00 zł

Projekt „ABC tenisa ziemnego” adresowany do rodzin z dziećmi w wieku 9-14 lat z Dziel
nicy II Grzegórzki. Celem niniejszego projektu jest propagowanie aktywnego wypoczynku
i pogłębianie interakcji rodzinnej poprzez wspólne spędzanie czasu i współpracę przy nauce
gry. Efektem projektu ma być wzmocnienie więzi, poprawa komunikacji pomiędzy rodzicami
a dziećmi, oraz nabycie nowej umiejętności w dyscyplinie sportowej.

42 000,00 zł

1

3

Strefa zdrowia

4

ABC tenisa ziemnego
5

Rodzinna nauka i doskonalenie gry w tenisa
ziemnego na każdym poziomie, pod okiem do
świadczonego instruktora.

Szacunkowy
koszt (w zł)

Projekt skierowany do krakowskich rodzin za
mieszkałych na terenie Dzielnicy II, które w na
tłoku codziennych spraw znajdują coraz mniej
czasu na bycie razem. To czas na wspólną inte
grację, aktywną formę spędzania wolnych chwil.

Projekt skierowany do krakowskich rodzin zamieszkałych na terenie Dzielnicy II, które w na
tłoku codziennych spraw mają coraz mniej czasu na bycie razem. To czas na wspólną integrację
i aktywną formę spędzania wolnych chwil.

7 860,00 zł

Projekt skierowany do wszystkich mieszkańców
z Dzielnicy II, którzy pragną zacząć realizować
swoje noworoczne postanowienia dotyczące
zdrowego i aktywnego trybu życia poprzez
uczęszczanie na pływalnię.

Projekt „Zacznij Nowy Rok od pływania” skierowany jest do mieszkańców Krakowa zamieszka
łych na terenie Dzielnicy II, którzy pragną zacząć realizować swoje noworoczne postanowienia
dotyczące zdrowego i aktywnego trybu życia poprzez uczęszczanie na pływalnię.

4 620,00 zł

9

„Słaba płeć – nieko
niecznie” – zajęcia
samoobrony

Zajęcia samoobrony. Projekt skierowany jest
do wszystkich mieszkańców – nie tylko kobiet
– zamieszkałych na terenie Dzielnicy II, którzy
pragną zadbać o swoje bezpieczeństwo i nauczyć
się podstawowych technik samoobrony.

BO.D2.9/19 realizowany będzie w formie szkoleń prowadzonych wyłącznie w roku 2020,
dlatego też nie będzie niósł za sobą długoterminowych skutków finansowych. Natomiast
długoterminowe skutki społeczne to m.in. wzrost poczucia bezpieczeństwa oraz poprawa
sprawności fizycznej uczestników szkolenia.

10

Mamo, tato zagraj
ze mną – tenis stołowy
dla całej rodziny

Projekt zakłada rodzinną integrację, aktywną
formę spędzania wolnego czasu, a przede
wszystkim wspaniałą, rodzinną zabawę oraz
poznanie zasad gry zespołowej, którą jest tenis
stołowy.

Projekt „Mamo, tato zagraj ze mną. Tenis stołowy dla całej rodziny” jest skierowany do kra
kowskich rodzin, które w natłoku codziennych spraw znajdują coraz mniej czasu, aby razem
spędzać go razem. Projekt zakłada aktywną formę spędzania wolnego czasu, a nade wszystko
wspaniałą, rodzinną zabawę i poznanie zasad zespołowej gry w tenisa stołowego.

Remont nawierzchni
al. Daszyńskiego –
etap I

Remont zniszczonej drogi wzdłuż al. Daszyń
skiego. Nawierzchnia drogi jest w tragicznym
stanie (dziury, zapadnięcia). Zadanie dotyczy od
cinka drogi od ul. Masarskiej w stronę ul. W. Pola.

Dzięki wyremontowaniu wskazanego odcinka drogi poprawi się bezpieczeństwo oraz komfort
podróżujących na wskazanym odcinku drogi.

Przyjazne i bezpieczne
place zabaw

„Nasze place zabaw” to hasło projektu, który za
kłada wymianę zużytych elementów małej infra
struktury, ogrodzeń oraz doposażenie w nowe
urządzenia ogródki jordanowskie na terenie
Dzielnicy II.

Istniejący plac zabaw na terenie Dzielnicy II jest w złym stanie i nie zachęca do zabawy.
Projekt zakłada sfinansowanie rewitalizacji w ramach budżetu obywatelskiego i stworzenie
atrakcyjnego miejsca nie tylko dla małych dzieci. Remont placu zabaw poprawi jakość życia
osób korzystających z niego na co dzień.

Rodzinne pływanie –
fajnie być razem
6

Zacznij Nowy Rok
od pływania
7

11

12

10 420,00 zł

14 860,00 zł

322 600,00 zł

80 000,00 zł

9
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Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

Zumba dla dzieci

Zumba, czyli połączenie aerobiku z tańcem,
w rytm energicznej muzyki. To świetna nowo
czesna aktywność i zabawa. Zumba dla dzieci
– to świetna zabawa i aktywność fizyczna
w jednym.

Zumba, czyli połączenie aerobiku z tańcem w rytm energicznej muzyki. Projekt skierowany
do jest do dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy II Grzegórzki, w wieku od 4 lat do 13 lat. Projekt
zakłada zajęcia z nowoczesnym programem tanecznym zbudowanym z myślą o dzieciach.
Oparty jest na przyjaznej muzyce, łatwej i ciekawej choreografii.

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego miesz
kańców Dzielnicy II poprzez zakup sprzętu do ra
townictwa wodnego i lodowego dla Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej nr 1, obejmującej swoim
obszarem działania w Dzielnicy II.

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego mieszkańców Dzielnicy II poprzez zakup sprzętu
do ratownictwa wodnego i lodowego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Straży Pożarnej,
obejmującej swoim obszarem działania na terenie Dzielnicy II Grzegórzki. Projekt adresowany
jest do wszystkich mieszkańców Dzielnicy II. Z projektu w sposób pośredni skorzysta każdy
mieszkaniec i turyści przebywający w pobliżu Wisły.

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego miesz
kańców Dzielnicy II poprzez zakup sprzętu do roz
poznawania obecności tlenku węgla w obiektach
mieszkalnych oraz urządzenia do rozpoznawania
i pomiarowania ilości CO dla Jednostki Ratowni
czo-Gaśniczej nr 1.

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego mieszkańców Dzielnicy II poprzez zakup sprzętu
do rozpoznawania obecności tlenku węgla w obiektach mieszkalnych oraz urządzenia do roz
poznawania i pomiarowania ilości CO dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1.

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego miesz
kańców Dzielnicy II poprzez zakup sprzętu
do walki z pożarami dla Jednostki RatowniczoGaśniczej nr 1, obejmującej swoim obszarem
działania na Dzielnicę II Grzegórzki.

Posiadanie sprzętu ułatwiającego poruszanie się w pomieszczeniach zadymionych, dającego
możliwość odnalezienia poszkodowanych znajdujących się w „śmiertelnej pułapce”, najwyższej
jakości sprzętu ułatwiającego szybkie, sprawne i skuteczne przeprowadzenie akcji gaśni
czej jest niezwykle istotne i w sposób zasadniczy poprawi możliwości operacyjne Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Krakowie, co przekłada się na zapewnienie szybszej pomocy
wszystkim, ewentualnym poszkodowanym w związku z pożarem, a także na zmniejszenie
szkód popożarowych.

34 100,00 zł

Zadanie polega na uzupełnieniu istniejącego
miejsca rekreacji dla mieszkańców o urządzenia
do ćwiczeń fizycznych na terenie utwardzonym
kostką, pomiędzy istniejącą piaskownicą a stołem
do gry w tenisa stołowego.

Montaż urządzeń siłowych w ciągu zieleni przy al. Ignacego Daszyńskiego uzupełni prze
strzeń publiczną dając szansę na aktywny wypoczynek w otoczeniu przyrody. Projekt wpłynie
na poprawę jakości życia mieszkańców. Ćwiczenia w otoczeniu zieleni dotleniają organizm
i jednocześnie poprawiają samopoczucie. Montaż takich urządzeń ma również wpływ na in
tegrację społeczną.

80 000,00 zł

13

Bezpiecznie nad Wisłą
– Grzegórzki
15

Nie dla czadu
na Grzegórzkach
16

Szybsza walka
z pożarami
na Grzegórzkach
17

Minifitness
na Grzegórzkach
18

Szacunkowy
koszt (w zł)

7 200,00 zł

8 540,00 zł

20 000,00 zł

25

Tango – taniec
pozwalający wyrazić
Wasze emocje –
kurs tanga

Kurs tanga dla każdego skierowany jest do
wszystkich mieszkańców zamieszkałych na tere
nie Dzielnicy II, którzy pragną poprzez taniec wy
razić swoje emocje, poprawić stan ducha i ciała,
a także nawiązać relacje interpersonalne.

Projekt „Tango – taniec pozwalający wyrazić Wasze emocje” skierowany jest do mieszkańców
zamieszkałych na terenie Dzielnicy II, którzy pragną poprzez taniec wyrazić swoje emocje,
poprawić stan ducha i ciała, a także nawiązać relacje interpersonalne.

Strefa aktywnego
seniora

Zbudujmy na zielonym trawniku naszej dzielnicy
ścieżkę rehabilitacyjną dla osób starszych z ogra
niczeniami i niepełnosprawnością ruchową.
Ćwiczmy nasze stawy, równowagę i koordynację
ruchową sami lub, dla odwagi, wspólnie z są
siadami.

Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka,
wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, mło
dzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa. Projekt zatwierdzony na działce 116/28 obr. 17
– Śródmieście, działka 121/6 odrzucona na prośbę pomysłodawczyni projektu.

Projekt zakłada utwardzenie spacerowego
przedeptu (przez stworzenie ciągu pieszego/
chodnika) w osi zieleńca al. płk. W. Beliny
-Prażmowskiego, zakup ławek, zakup koszy
na śmieci oraz koszy na psie odchody.

Dzięki wybudowaniu wskazanego chodnika wraz z montażem ławek i koszy poprawi się
komfort osób spacerujących po nowym chodniku.

Skocz w zieleń –
aktywiści dla klimatu

Posadzenie na al. Pokoju roślin wychwytujących
pyły, których źródłem są przejeżdżające pojazdy.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę estetyki pasa drogowego na al. Pokoju oraz po
prawy jakości powietrza. Ponadto pozytywnie wpłynie na wzrost populacji owadów dzięki
odpowiedniemu doborowi roślin.

Otwarte zajęcia
biegowo-ruchowe
na terenie
Dz. II Grzegórzki

Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców
naszej dzielnicy, a w szczególności dzieci i mło
dzieży, poprzez organizację, profesjonalnych,
bezpłatnych zajęć biegowo-ruchowych.

Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Dzielnicy II poprzez organizację profesjo
nalnych bezpłatnych zajęć biegowo-ruchowych.

Koncerty na Rondzie
Mogilskim

Celem projektu jest ożywienie niewykorzysta
nej kulturalnie przestrzeni ronda Mogilskiego.
W cyklu letnich koncertów zaprezentują się wyko
nawcy związani z Dzielnicą II i działającym na jej
terenie MDK DH, który w 2019 roku obchodzi
swoje 40-lecie.

Działalność Młodzieżowego Domu Kultury ,,Dom Harcerza’’ im. prof. A. Kamińskiego w Kra
kowie jest trwale wpisana w pejzaż kulturalny i edukacyjny Dzielnicy II. Celem projektu jest
rozbudzanie zainteresowań kulturą i muzyką wśród młodzieży i dorosłych, interesujące
spędzenie wolnego czasu, jak również ożywienie niewykorzystanej kulturalnie przestrzeni
ronda Mogilskiego. W ramach projektu przewidziane jest zorganizowanie 5 koncertów, a wy
konawcy prezentować będą programy artystyczne o charakterze popularnym, bluesowym,
jazzowym i poezji śpiewanej.

27

Spacer na Beliny
30

31

33

34

8 620,00 zł

100 000,00 zł

220 000,00 zł

322 600,00 zł

4 000,00 zł

29 500,00 zł

11

12

Nr
projektu

35

36

Tytuł
projektu

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

popularyzacja ochrony
przeciwpożarowej
na Grzegórzkach

Szkolenia i spotkania ze strażakami z JRG 1 w celu
popularyzacji ochrony przeciwpożarowej.

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego mieszkańców Dzielnicy II poprzez popularyzację
ochrony przeciwpożarowej.

Minigolf i minisiłownia
na terenie SP nr 18
na Dąbiu

Zamontowanie 6 urządzeń sprawnościowych
i 6 stanowisk minigolfa na terenach zielonych
SP nr 18 na Dąbiu. Uatrakcyjnienie lekcji wf,
zabawa podczas gier z rodziną i przyjaciółmi,
ciekawa forma aktywności dla seniorów i nie
pełnosprawnych.

Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka,
wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, mło
dzieży i dorosłych mieszkańców miasta Krakowa.

Grzegórzki bez kupy!

Masz dość psich odchodów na trawnikach
i chodnikach? Zagłosuj na nasz projekt! Rozdamy
200 000 ekologicznych torebek na odchody, za
montujemy dodatkowych 50 koszy na trasach
spacerowych, przeprowadzimy kampanię edu
kacyjną i zbudujemy wybieg dla psów!

Przedmiotowy projekt ma na celu ułatwienie dbania o czystość na terenach otwartych Dziel
nicy II, kosze pomogą w walce z nieczystościami pozostawianymi przez psy. Stworzone zostanie
miejsce, w którym właściciele psów będą mogli spuszczać swoje czworonogi ze smyczy bez
obaw o sytuacje zagrażające bezpieczeństwu ich oraz przechodniów.

Rowerem
po Grzegórzkach –
kurs miejskiej jazdy
na rowerze

Z roku na rok przybywa w Krakowie rozwią
zań ułatwiających poruszanie się na rowerze.
Uczestnicy projektu pod okiem doświadczonych
instruktorów dowiedzą się, jak z nich korzystać,
aby jeździć na rowerze bezpiecznie i komfortowo.

Efektem realizacji projektu będzie wzrost aktywności fizycznej mieszkańców oraz zwiększenie
świadomości mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa i poruszania się rowerem zgodnie
z przepisami. Ponadto projekt będzie miał pozytywy wpływ na jakość powietrza, w związku
z zachęceniem mieszkańców do korzystania z ekologicznych środków transportu. Realizacja
projektu nie spowoduje długoterminowych skutków finansowych.

3 400,00 zł

„Rondzianka” –
poidełko z wodą pitną
na rondzie Mogilskim

Projekt zakłada ustawienie ogólnodostępnego
poidełka z wodą pitną na dolnej płycie ronda
Mogilskiego.

Realizacja projektu spowoduje zwiększenie komfortu wszystkich użytkowników, korzystających
w różny sposób (np. wypoczynek, uprawianie sportów) z miejskiej przestrzeni publicznej
szczególnie w miesiącach letnich, podczas wysokich temperatur poprzez zapewnienie ła
twego dostępu do wody pitnej w sposób ekologiczny. Montaż poidełek pośrednio przyczyni
się do ograniczenia używania butelek plastikowych gdyż konstrukcja będzie przystosowana
do napełniania butelek wielorazowych czy bidonów. Szacunkowe roczne koszty utrzymania
poidełka nie przekraczają 20% wartości projektu i wyniosą 17 712 zł.

89 790,00 zł
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42

Szacunkowy
koszt (w zł)

3 500,00 zł

75 000,00 zł

352 500,00 zł

43

Joga na Mogilskim 3
– ożywienie przestrzeni
ronda Mogilskiego

Joga na Mogilskim będzie organizowana w waka
cyjne weekendy dostarczając mieszkańcom moż
liwość darmowej aktywności fizycznej i ożywiając
przestrzeń ronda.

Joga na Mogilskim będzie organizowana po raz trzeci w wakacyjne weekendy, dostarczając
mieszkańcom możliwość darmowej aktywności fizycznej i ożywiając przestrzeń ronda.

Milonga na Mogilskim
– edycja 3

Projekt „Milonga na Mogilskim” ma na celu
ożywienie kulturalne martwej przestrzeni ronda
Mogilskiego. Organizowane w sobotnie, sierp
niowe wieczory milongi połączone będą z nauką
tanga i możliwością posłuchania granej na żywo
muzyki.

Projekt ma na celu ożywienie kulturalne martwej przestrzeni ronda Mogilskiego oraz inte
grację lokalnej społeczności.

Sąsiedzki zieleniec
– ogród społeczny
Grzegórzek

Ozdobne rośliny w miejscu zaniedbanego traw
nika? A to wszystko i więcej pod opieką osób,
które odnajdą w tym przyjemne odprężenie.
Efekt tej pracy będą mogli podziwiać wszyscy
mieszkańcy.

Teren zielony wokół placu zabaw, będący miejscem realizacji zadania, jest terenem ogólno
dostępnym. W tworzenie ogrodu społecznego zaangażowani będą mieszkańcy, co wpłynie
na integrację lokalnej społeczności. Osobom mieszkającym w blokach da również możliwość
czerpania przyjemności z prac ogródkowych. Dzięki wspólnej pracy społeczności teren zyska
nową jakość i znacząco poprawi estetykę tego miejsca. Ogród społeczny, który powstanie
stanie się oazą i miejscem wypoczynku dla mieszkańców.

Naturalna strefa
relaksu – Grzegórzecka

Wykreujmy nowe miejsce do odpoczynku poprzez
uzupełnienie zielonego skweru o niezbędne
elementy małej architektury. Wprowadzone wy
posażenie powstanie wyłącznie z naturalnych
materiałów i będzie subtelne w swojej formie.

Projekt ma na celu zagospodarowanie terenu zielonego w sąsiedztwie kościoła i osiedla
mieszkalnego. Zastosowanie naturalnych materiałów wpisze się w obecne zagospodaro
wanie terenu. Stworzenie strefy wypoczynku w tym miejscu daje mieszkańcom możliwość
odpoczynku, bez konieczności przemieszczania się.

Daj się ciału
poprowadzić – lekcje
tańca towarzyskiego

Dziś brakuje możliwości integracji wśród miesz
kańców, taniec to idealna sposobność, aby to od
mienić. Ruszaj razem z nami na parkiet, dzięki
nam nie będziesz się nudził, „tańcz, niech niosą
cię nogi”, „tańcz, niech ludzie się gapią”.

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie opiniuje projekt nr BO.D2.49/19
pn. „Daj się ciału poprowadzić – lekcje tańca towarzyskiego”. Zainteresowanie, jakim cieszą
się: Noc Tańca (w roku 2019 – 11.000 uczestników), Potańcówki w Altanie organizowane
przez Krakowskie Forum Kultury oraz np. projekt, który wygrał w poprzednich edycjach pn.
„Roztańczone Mydlniki” pokazuje, że lekcje tańca towarzyskiego zyskują stałych odbiorców.
Realizacja projektu pozwoli na integrację mieszkańców i atrakcyjne spędzenie wolnego czasu.

„Pamiętajcie
o ogrodach” – szkolny
ogród edukacyjny

Celem projektu jest założenie szkolnego ogrodu,
służącego edukacji i wypoczynkowi dzieci oraz
młodzieży a także mieszkańców Dąbia. Rosnące
tam warzywa, owoce, zioła, rośliny ozdobne po
mogą najmłodszym poznawać świat przyrody.

W ogrodzie będzie można prowadzić warsztaty i zajęcia edukacyjne dla uczniów. Praca
w ogrodzie pozwoli na rozwijanie zainteresowania przyrodą i aktywne spędzanie czasu. Pozwoli
dzieciom obserwować naturę: wegetację roślin, zmianę pór roku. Przestrzeń ogrodu umożliwi
spotkania i da wytchnienie również seniorom – mieszkańcom osiedla.
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5 280,00 zł

20 000,00 zł

150 000,00 zł

140 000,00 zł

10 800,00 zł

101 000,00 zł
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Nr
projektu

Tytuł
projektu

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

Mali Ratownicy

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
wraz z obsługą AED (automatyczny defibryla
tor zewnętrzny) dla dzieci z przedszkoli i szkół
z terenu Dzielnicy. Zakup materiałów profilak
tyczno-edukacyjnych.

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED
adresowanych do dzieci z przedszkoli, szkół i placówek działających na terenie Dzielnicy II
Miasta Krakowa oraz zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych (plakaty, maskotki,
odblaski, kubki, smycze itp.). Szacunkowy łączny koszt realizacji zadania wynosi: 4 000,00 zł.
Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED pomoże przełamać barierę strachu związaną
z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora oraz przyczyni się do wykształcenia
prawidłowej postawy uczestników szkoleń wobec sytuacji związanych z zagrożeniem zdrowia
i życia oraz umiejętności zachowania się. Realizacja tego projektu może pozytywnie wpłynąć
na podniesienie poziomu i jakości wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycz
nej, w szczególności poprzez użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Uczest
nictwo w szkoleniach może przyczynić się do ograniczenia liczby zgonów spowodowanych
nagłym zatrzymaniem krążenia. Realizacja tego zadania w ramach budżetu obywatelskiego
nie powoduje konsekwencji finansowych dla Gminy Miejskiej Kraków w kolejnych latach.

4 000,00 zł

Hej! Zagłosuj na wyjątkowe miejsce rekreacji dla
młodzieży! Zrewitalizujmy teren obok zaniedba
nego boiska przy ul. Fabrycznej obok placu zabaw
dla dzieci. W tym miejscu młodzież bezpiecznie
się zrelaksuje zamiast siedzieć przy komputerach!

Podniebny plac zabaw będzie ciekawą alternatywą spędzania czasu wolnego dla młodzieży
i starszych dzieci. Projekt będzie alternatywną formą spędzania wolnego czasu na świeżym
powietrzu. Nowoczesne urządzenia mogą stać się dla młodzieży dużo ciekawsze od siedzenia
w domu. Plac zostanie podzielony na strefy służące do aktywnego wypoczynku, bądź relaksu
w otoczeniu zieleni. Aktywność w otoczeniu zieleni dotleniają organizm i jednocześnie popra
wia kondycję. Budowa placu zabaw ma również wpływ na integrację społeczną odpowiedniej
przedmiotowej grupy wiekowej.

310 000,00 zł

Grzegórzki, podobnie jak cały Kraków są obec
nie miejscem, do którego sprowadza się wielu
obcokrajowców. Darmowe lekcje języka i kultury
polskiej pomogą im zaadaptować się w nowym
otoczeniu.

Zadanie przeprowadzania nauki języka polskiego oraz zapoznania się z kulturą polską
skierowane do cudzoziemców – mieszkańców Krakowa pokrywa się celami szczegółowymi
przyjętej 14 września 2016 roku Uchwały nr LII/964/16 Rady Miasta Krakowa w sprawie
przyjęcia Programu „Otwarty Kraków”. Z danych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
wynika, że blisko 40 tysięcy obcokrajowców posiada prawo pobytu na terenie Małopolski.
Zakładamy na podstawie diagnozy do Programu „Otwarty Kraków”, że około 2/3 cudzo
ziemców przebywa w Krakowie. Bariera językowa jest największym wyzwaniem dla nowych
mieszkańców miasta i jednocześnie to brak znajomości języka stanowi największy problem
integracji nowoprzybyłych krakowian ze społeczeństwem przyjmującym. Dlatego projekt
zorganizowania bezpłatnych lekcji języka polskiego i kultury polskiej w pełni realizuje idee
Krakowa otwartego i przyjaznego dla cudzoziemców.

8 000,00 zł
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Podniebny plac
młodzieży
52

K-sh-e-koo-sh-ky –
lekcje języka polskiego
dla obcokrajowców

54

Szacunkowy
koszt (w zł)

Aktywny Senior
55

Filmowe bulwary
56

200 domów dla
Ptaków-Dziuplaków

Seniorzy! Chcemy byście mogli realizować swoje
pasje, spróbować czegoś nowego w formie nieod
płatnych: wycieczek, wyjazdów, warsztatów i pro
jekcji filmowych. Program będzie dostosowywany
na bieżąco do zgłaszanych propozycji.

Aktywizacja, integracja i zwiększenie kompetencji seniorów z Dzielnicy II poprzez umożliwienie
im wspólnego spędzania wolnego czasu podczas wycieczek, pikników i seansów filmowych.
Wzbogacenie miejskiej oferty adresowanej do osób starszych poprzez włączenie Centrum
Młodzieży im. H. Jordana w działania prosenioralne.

Kino letnie na bulwarach nad Wisłą. Projekt
zakłada realizację cyklu seansów filmowych
na bulwarach Wisły. Cykl powinien odbywać
się w okresie letnim i prezentować najciekawsze
filmy ostatnich lat.

Projekt zakłada organizację kina letniego dla mieszkańców Krakowa. Organizacja założonych
36 pokazów może się odbyć przy założeniu, że realizatorem przedsięwzięcia będzie Centrum
Młodzieży im. dr Henryka Jordana.

W Polsce i Krakowie coraz mniej wróbli, sikor
i innych dziuplaków. A przecież te pożyteczne pta
szęta pomagają nam wszystkim. Zjadają komary,
ćmy, larwy szkodników. Brakuje im domów, zatem
zbudujmy je i rozwieśmy. Na początek 200.

Ptaki odgrywają bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu ekosystemu miejskiego, jak choćby
dzięki efektywnemu ograniczeniu liczebność uciążliwych owadów. Budki dla ptaków w miej
skim środowisku mają pozytywne skutki dla zachowania różnorodności przyrody w mieście.
Obecnie, zwłaszcza w miastach, zmniejsza się liczba starych drzew, które zawierają dziuple
(naturalne miejsca lęgowe dla ptaków), co ma negatywny wpływ na liczebność ptaków.
Ptakom w środowisku miejskim zazwyczaj pozbawionym starych drzew z dziuplami i z coraz
bardziej ograniczanymi możliwościami gnieżdżenia się w ocieplanych budynkach, brakuje
miejsc do zakładania gniazd, a to powoduje, że zmuszone są korzystać z każdej możliwości,
którą im stworzymy. W związku z powyższym wieszanie budek, w dłuższym okresie powinno
przyczynić się do zahamowania spadku liczebności ptaków i daje nadzieję na stworzenie
warunków do zachowania populacji ptasiej w miastach.

40 000,00 zł

Konkurs dla młodzieży ze szkół w Dzielnicy II,
mający na celu propagowanie świadomości
i postaw ekologicznych. Klasy współzawodni
czą ze sobą, a nagrodą jest wyjazd na zieloną
szkołę do ośrodka w Jordanowie, prowadzonego
przez CM Jordana.

Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana to placówka wychowania pozaszkolnego, która
organizuje dla dzieci i młodzieży zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia. Zgłoszony
do Budżetu Obywatelskiego projekt pn. „Zielona szkoła” dla ekologicznych klas obejmuje
przeprowadzenie konkursu sprawdzającego wiedzę młodzieży ze szkół w Dzielnicy II w zakresie
ochrony środowiska. Ponadto, celem konkursu jest edukacja i podnoszenie świadomości
ekologicznej młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie
ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia występujące w otacza
jącym nas świecie.

231 000,00 zł

Akcja zachęcająca do ograniczenia używania
foliówek na rzecz wielorazowych woreczków/
toreb wykonanych samodzielnie podczas eko
warsztatów.

Realizacja projektu spowoduje wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców. Przysłuży
się do zmniejszenia ilości toreb plastikowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, co będzie
miało pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego. Realizacja projektu nie spowoduje
długoterminowych skutków finansowych.

45 000,00 zł
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„Zielona szkoła” dla
ekologicznych klas
59

61

Zamień foliówkę
na wielorazówkę!

120 000,00 zł

65 000,00 zł
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DZIELNICA III

Prądnik Czerwony

Nr
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Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

4

Ławki oraz więcej drzew
i krzewów przy ulicy
Reduta

Ustawienie ławek przy ulicy Reduta, która jest
dość pochyła, a popularna wśród spacerowiczów.
Biorąc pod uwagę gęstą zabudowę mieszkaniową,
należałoby posadzić dodatkowe drzewa i krzewy.

Projekt zakłada ustawienie ławek oraz posadzenie drzew i krzewów w okolicy ul. Reduta.
Celem projektu jest stworzenie dla mieszkańców tego terenu ochrony przed uciążliwym
hałasem z ulicy. Nowe drzewa i krzewy oraz ławki dadzą spacerowiczom możliwość odpo
czynku. Realizacja zwiększy atrakcyjność wnioskowanego terenu, gdzie obecnie jest wiele
miejsc niezadrzewionych.

6

Amfiteatr w ogrodzie
Samorządowego
Przedszkola nr 123

W zeszłym roku w naszym ogrodzie wykonano
pierwszy etap prac związanych z powstaniem am
fiteatru. Mamy już podest ze schodkami (taras),
do powstania letniej sceny brakuje zadaszenia
i konstrukcji bocznych.

Długoterminowym efektem realizacji powyższego zadania będzie możliwość skorzystania
z amfiteatru poprzez organizowanie imprez i zabaw dla dzieci, spotkań, warsztatów oraz
pikników dla mieszkańców dzielnicy, organizowanych przez przedszkole oraz chętnych
po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrekcją przedszkola.

Zacienienie placu
zabaw i dobudowa
siłowni zewnętrznej

Propozycja obejmuje montaż mat cieniujących
nad piaskownicą i huśtawkami, nowe nasadzenia
drzew w obrębie placu zabaw, montaż atlasów
treningowych przystosowanych do osób nie
pełnosprawnych oraz budowę profesjonalnego
Street Workout Parku.

Realizacja zadania zwiększy atrakcyjność istniejącego placu zabaw oraz zapewni komfortowe
warunki dla dzieci i dorosłych. Montaż mat cieniujących oraz nasadzenie nowych drzew za
pewnią cień i wytchnienie od upału użytkownikom placu zabaw. Zadanie zakłada także budowę
siłowni zewnętrznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Odpowiednio dobrane
urządzenia pozwolą na korzystanie z nich osobom o różnym stopniu niepełnosprawności.
Realizacja pozytywnie wpłynie na rodzinne spędzanie wolnego czasu.

Rabaty kwiatowe
odstraszające kleszcze
i komary – edycja II

Rabaty kwiatowe skutecznie odstraszające klesz
cze i komary, zlokalizowane w pobliżu miejsc
zabaw dzieci, wypoczynku dorosłych i miejsc
spacerów z psami. Posadzone zostaną specjal
nie dobrane rośliny m.in. lawenda wąskolistna,
złocień i wrotycz.

Projekt zakłada stworzenie rabat kwiatowych skutecznie odstraszających kleszcze i komary.
Projekt jest kontynuacją ubiegłorocznego wniosku.

Budowa placu
zabaw przy Szkole
Podstawowej nr 128

Budowa nowego placu zabaw dla uczniów Szkoły
Podstawowej nr 128.

Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka,
wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, mło
dzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.
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11

Szacunkowy
koszt (w zł)

17 500,00 zł

120 000,00 zł

360 150,00 zł

62 500,00 zł

250 000,00 zł

12

Modernizacja boiska
do koszykówki przy
SP nr 128

Modernizacja boiska do koszykówki przy Szkole
Podstawowej nr 128.

Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka,
wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, mło
dzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

Seniorze, zrób sobie
selfie

Warsztaty obsługi urządzeń mobilnych (smart
fonów i tabletów) dla seniorów, mieszkańców
Dzielnicy Prądnik Czerwony. Zajęcia od podstaw
odbywać się będą w siedzibie PAL (Program Ak
tywności Lokalnej) Ugorek i Na Olszy.

Aktywizacja, zwiększenie kompetencji i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu seniorów.

Dzielnicowe
Centrum Pomocy
Niepełnosprawnym
i Starszym

Projekt ma na celu pomoc osobom niepełno
sprawnym i starszym w przeciwdziałaniu izolacji
od społeczeństwa i pokonywaniu barier archi
tektonicznych uniemożliwiających samodzielne
funkcjonowanie.

Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na zmniejszenie izolacji osób starszych i niepełno
sprawnych, a także na wzrost świadomości mieszkanek i mieszkańców Dzielnicy III i uwrażli
wienie na potrzeby wspomnianych osób. W związku z powyższym propozycja zadania do bu
dżetu obywatelskiego o charakterze dzielnicowym BO.D3.17/19 Dzielnicowe Centrum Pomocy
Osobom Niepełnosprawnymi Starszym została zweryfikowana pozytywnie.

54 260,00 zł

Zajęcia edukacyjne,
sportowe, artystyczne
dla mieszkańców
Dzielnicy III

Zajęcia o różnej tematyce, m.in. trening uważ
ności mindfulness, warsztaty przedsiębiorczości,
aranżacji wnętrz, kosmetyki naturalnej, zdrowego
stylu życia, pilates, warsztaty wizażu, zajęcia ta
neczne, nordic walking, warsztaty teatralne.

Realizacja projektu zaktywizuje społeczność lokalną w obszarze konstruktywnego spędza
nia czasu wolnego. Zaangażowanie osób samotnych w działania zaplanowane w projekcie
zmniejszy ryzyko ich wykluczenia społecznego. W związku z powyższym propozycja zadania
do budżetu obywatelskiego o charakterze dzielnicowym BO.D3.18/19 Zajęcia edukacyjne,
sportowe, artystyczne dla mieszkańców Dzielnicy III została zweryfikowana pozytywnie.

29 000,00 zł

Odpocznij w Parku
Zaczarowanej Dorożki

Projekt ma na celu stworzenie miejsca do odpo
czynku dla odwiedzających Park Zaczarowanej
Dorożki. Leżaki, huśtawki, hamaki, stoły do gry
w szachy oraz chińczyka, a to wszystko na pięk
nym drewnianym podeście w otoczeniu zieleni.

Zagospodarowanie przestrzeni poprzez montaż m.in. leżaków, hamaków zwiększy atrakcyjność
Parku Zaczarowanej Dorożki. Stworzenie strefy relaksu da możliwość na wspólne spędzanie
czasu na świeżym powietrzu, będzie służyła rekreacji rodzin z dziećmi oraz integracji lokalnej
społeczności. Dodatkowo poprawi także estetykę tego terenu.

Ustawienie poidełek z wodą pitną (źródełek),
podłączonych do miejskiej sieci wodociągowej,
na 4 dużych placach zabaw w Dzielnicy III.

Realizacja projektu spowoduje zwiększenie komfortu wszystkich użytkowników, korzystających
w różny sposób (np. wypoczynek, uprawianie sportów) z miejskiej przestrzeni publicznej
szczególnie w miesiącach letnich, podczas wysokich temperatur poprzez zapewnienie łatwego
dostępu do wody pitnej w sposób ekologiczny. Montaż poidełek pośrednio przyczyni się
do ograniczenia używania butelek plastikowych, gdyż ich konstrukcja będzie przystosowana
do napełniania butelek wielorazowych czy bidonów. Szacunkowe roczne koszty utrzymania
poidełek nie przekraczają 20% wartości projektu i wyniosą 70 848 zł.

14

17

18

20

Źródełko wody
na placu zabaw
22

220 000,00 zł

4 930,00 zł

175 500,00 zł

359 160,00 zł

17

18

Nr
projektu

Tytuł
projektu

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

Mural dla pszczół

Mural poświęcony pszczołom na estakadzie przy
al. 29 Listopada, nawiązujący do przyjaznych
wobec pszczół działań Dzielnicy III oraz uwraż
liwiający mieszkańców na globalny problem
wymierania owadów.

Wymalowany mural ożywi przestrzeń miejską i uwrażliwi mieszkańców Krakowa na problem
wymierania pszczół.

Zakup zestawów do prowadzenia nauki robotyki
i programowania Lego Mindstorm oraz 75-calo
wego wielozadaniowego interaktywnego moni
tora wraz z oprzyrządowaniem do prowadzenia
innych zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży.

Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada 102 jako placówka wychowania pozasz
kolnego organizuje dla dzieci i młodzieży zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia.
W ramach tych zajęć uczestnicy wykorzystują sprzęt, którym placówka dysponuje. Celem
projektu jest zakup dodatkowych zestawów do prowadzenia nauki robotyki i programowania
Lego oraz 75-calowego, interaktywnego monitora wraz z oprzyrządowaniem, co pozwoli
na skorzystanie z oferty ww. placówki przez większą liczbę dzieci. Opisany w projekcie sprzęt
pozwoli na atrakcyjne przygotowanie zajęć i przekazanie wiedzy uczestnikom w sposób ciekawy
i bardziej zrozumiały. Ponadto, uczestnicy zajęć z robotyki będą mogli rozwinąć umiejętności
komunikacyjne, zwłaszcza w sferze języka technicznego i słownictwa naukowego, jak również
zaznajomić się z podstawowymi mechanizmami świata cyfrowego.

Celem zadania jest budowa chodnika na terenie
zielonym przy ul. Kwartowej po zachodniej stro
nie koło garaży do skrzyżowania z ul. Marchołta
– w nawiązaniu do istniejących już chodników.
Budowa brakującego fragmentu chodnika przy
ul. Kwartowej. Ulica ta jest główną drogą do
jazdową i dojścia pieszych do sporego osiedla,
na niewielkim, newralgicznym fragmencie brak
chodnika, a piesi muszą lawirować między jadą
cymi pojazdami.

Projekt zakłada budowę chodnika przy ul. Kwartowej (zachodnia strona, koło garaży) do skrzy
żowania z ul. Marchołta w nawiązaniu do istniejących chodników, stanowiąc uzupełnienie
istniejących ciągów pieszych, które na tym odcinku jest przerwane. Wybudowanie tego
fragmentu chodnika ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych, którzy ze względu na brak
chodnika tym odcinku zmusza pieszych do poruszania się po jezdni.

Celem projektu jest zagospodarowanie i uporząd
kowanie terenów zielonych w trzech częściach
dzielnicy (Miechowity, Chałupnika), poprzez re
witalizację obecnej zieleni wraz z nasadzeniem,
montażem ławek oraz koszy na śmieci.

Projekt zakładający zagospodarowanie i uporządkowanie terenu pomiędzy blokami w Dziel
nicy III. Rewitalizacja znacząco poprawi walory estetyczne wskazanego w projekcie obszaru.
Dodatkowo zielona przestrzeń będzie przyciągać mieszkańców i wpłynie na ich integrację.

24

Mały inżynier w MDK
– budowa robotów
i ich programowanie
25

Chodnik
przy Kwartowej

27

Zielona III Dzielnica
29

Szacunkowy
koszt (w zł)

30 000,00 zł

25 000,00 zł

98 000,00 zł

320 000,00 zł

31

Ogólnodostępne
Turnieje Brydżowe
i treningi dla osób 60+

Cykliczna organizacja turnieju brydżowego oraz
treningów przeznaczonych dla seniorów. Turniej
ma na celu nie tylko rozwijanie umiejętności gry
w brydża, ale też integrację mieszkańców dziel
nicy i budowanie relacji.

Integracja i aktywizacja seniorów.

Mali Ratownicy

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
wraz z obsługą AED (automatyczny defibryla
tor zewnętrzny) dla dzieci z przedszkoli i szkół
z terenu Dzielnicy. Zakup materiałów profilak
tyczno-edukacyjnych.

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED
adresowanych do dzieci z przedszkoli, szkół i placówek działających na terenie Dzielnicy III
Miasta Krakowa oraz zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych (plakaty, maskotki,
odblaski, kubki, smycze itp.). Szacunkowy łączny koszt realizacji zadania wynosi: 4 000,00 zł.
Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED pomoże przełamać barierę strachu związaną
z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora oraz przyczyni się do wykształcenia
prawidłowej postawy uczestników szkoleń wobec sytuacji związanych z zagrożeniem zdrowia
i życia oraz umiejętności zachowania się. Realizacja tego projektu może pozytywnie wpłynąć
na podniesienie poziomu i jakości wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycz
nej, w szczególności poprzez użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Uczest
nictwo w szkoleniach może przyczynić się do ograniczenia liczby zgonów spowodowanych
nagłym zatrzymaniem krążenia. Realizacja tego zadania w ramach budżetu obywatelskiego
nie powoduje konsekwencji finansowych dla Gminy Miejskiej Kraków w kolejnych latach.

32

Aktywny Senior
36

Zielona Olsza II
– część 2
37

17 994,00 zł

Seniorzy! Chcemy byście mogli realizować swoje
pasje, spróbować czegoś nowego w formie nieod
płatnych: wycieczek, wyjazdów, warsztatów i pro
jekcji filmowych. Program będzie dostosowywany
na bieżąco do zgłaszanych propozycji.

Aktywizacja, integracja i zwiększenie kompetencji seniorów z Dzielnicy III poprzez umożliwienie
im wspólnego spędzania wolnego czasu podczas wycieczek, pikników i seansów filmowych.
Wzbogacenie miejskiej oferty adresowanej do osób starszych poprzez włączenie Centrum
Młodzieży im. H. Jordana w działania prosenioralne.

Celem projektu jest dalsze uporządkowanie te
renu zielonego pomiędzy budynkami przy ulicy
Lublańskiej 22 a Miechowity 7. Planuje się re
kultywację terenu, wykonanie nowych nasadzeń
zieleni oraz remont chodnika.

Potrzeba realizacji zadania wynika z problemu zaniedbania przedmiotowego terenu zieleni
będącego centralnym miejscem osiedla. Przeprowadzenie przedmiotowego projektu wpłynie
na poprawę jakości wspólnej przestrzeni, zarówno pod względem funkcji wypoczynkowej
jak i komunikacyjnej. Prace związane z wykonaniem nowych nasadzeń zieleni oraz remont
istniejących chodników podniosą walory estetyczne jak i rekreacyjne miejsca, wpłyną pozy
tywnie na komfort życia, a przede wszystkim jakość wypoczynku mieszkańców z różnych grup
wiekowych. Prace te poprawią również bezpieczeństwo użytkowania terenu.

4 000,00 zł

120 000,00 zł

120 000,00 zł

19

20

Nr
projektu

Tytuł
projektu

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

Kino letnie

Dzielnicowe Kino letnie. Projekt zakłada realiza
cję cyklu seansów filmowych na terenie Dzielnicy
III. Cykl powinien odbywać się w okresie letnim
i prezentować najciekawsze filmy ostatnich lat.
O dokładnej lokalizacji kina zdecydują miesz
kańcy dzielnicy podczas konsultacji społecznych.

Projekt zakłada organizację kina letniego dla mieszkańców Krakowa. Organizacja założonych
36 pokazów może się odbyć przy założeniu, że realizatorem przedsięwzięcia będzie Centrum
Młodzieży im. dr Henryka Jordana.

Konkurs dla młodzieży ze szkół w Dzielnicy III
mający na celu propagowanie świadomości
i postaw ekologicznych. Klasy współzawodni
czą ze sobą, a nagrodą jest wyjazd na zieloną
szkołę do ośrodka w Jordanowie, prowadzonego
przez CM Jordana.

Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana to placówka wychowania pozaszkolnego, która
organizuje dla dzieci i młodzieży zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia. Zgłoszony
do Budżetu Obywatelskiego projekt pn. „Zielona szkoła” dla ekologicznych klas obejmuje
przeprowadzenie konkursu sprawdzającego wiedzę młodzieży ze szkół w Dzielnicy III w zakre
sie ochrony środowiska. Ponadto, celem konkursu jest edukacja i podnoszenie świadomości
ekologicznej młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie
ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia występujące w otacza
jącym nas świecie.

38

„Zielona szkoła” dla
ekologicznych klas
39

Szacunkowy
koszt (w zł)

65 000,00 zł

231 000,00 zł

DZIELNICA IV

Prądnik Biały

Nr
projektu

Tytuł
projektu

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

Remont chodnika
przy Kluczborskiej

Remont chodnika przy ul. Kluczborskiej, na
odcinku między ul. Prądnicką a blokiem przy
ul. Kluczborska 33. Obecny chodnik jest w bar
dzo złym stanie i zagraża bezpieczeństwu osób
z niego korzystających.

Poprawa estetyki oraz bezpieczeństwa osób poruszających się wskazanym chodnikiem.

1

127 500,00 zł

5

Budowa siłowni
„Street workaut”

Lokalizacja siłowni na działce gminnej nr 423
obr. 34 Krowodrza przy ul. Ojcowskiej/Stawowej,
na terenie ogólnodostępnym.

Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka,
wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, mło
dzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

6

Bieżnia dla uczniów
i mieszkańców
przy SP nr 119

Bieżnia dla uczniów i mieszkańców Dzielnicy IV
w ramach rozbudowy boisk wielofunkcyjnych
przy Szkole Podstawowej nr 119. Chcemy pomóc
uczniom i mieszkańcom, którym brakuje miejsca
do spokojnego biegania i chodzenia.

Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka,
wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, mło
dzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

Bezpieczna droga
do szkoły

Utworzenie szerszego chodnika w rejonie przy
stanku na ul. Radzikowskiego w okolicy ławeczki,
umożliwiającego bezpieczne przemieszczanie się
dzieci do szkoły i ze szkoły do domu.

Projekt zakłada poszerzenie chodnika przy ul. Radzikowskiego na odcinku od ul. Czerwień
skiego do ul. Wilczej, zwłaszcza w rejonie przystanku autobusowego. We wnioskowanym re
jonie znajduje się szkoła, co zwiększa dodatkowo natężenie ruchu pieszych. Obecna szerokość
chodnika utrudnia ruch pieszym zwłaszcza w miejscu oczekiwania pasażerów na istniejącym
przystanku MPK. Poszerzenie chodnika przyczyni się do poprawy stanu technicznego infra
struktury w przedmiotowej lokalizacji oraz jej estetyki, ułatwi korzystanie z infrastruktury
miejskiej i zwiększy bezpieczeństwo i komfort pieszych w drodze do przystanku tramwajowego,
szkoły, osiedli mieszkaniowych.

Chcemy obok Orlika wybudować siłownię plene
rową złożoną z 12 urządzeń, co będzie stanowiło
atrakcyjną alternatywę dla lekcji wf. Ponadto,
każdy mieszkaniec będzie mógł tutaj zmienić
swój tryb życia na aktywniejszy i zintegrować
się lokalnie.

Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka,
wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, mło
dzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

7

9

„Siłownia u Łokietka”
(przy Szkole
Podstawowej nr 67)

Szacunkowy
koszt (w zł)

85 000,00 zł

185 000,00 zł

220 000,00 zł

70 000,00 zł

21

22

Nr
projektu

Tytuł
projektu

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

W to mi graj
na Prądniku: koncerty
i pikniki. Kontynuacja

„W to mi graj na Prądniku” to cykl koncertów
i pikników na terenie Dzielnicy IV (Siemaszki,
Żabiniec), a także pikników, które odbywać się
będą w naszej dzielnicy w 2020 roku. Projekt jest
kontynuacją wydarzeń z 2019 roku.

Realizacja projektu zaktywizuje społeczność lokalną w obszarze konstruktywnego spędzania
czasu wolnego. Sztuka muzyczna stanowi wartość samą w sobie, a obcowanie z nią ma na celu
poszerzenie kręgu wartości i horyzontów artystycznych. Uczestnicy rozwiną słuch, pamięć
muzyczną oraz poczucie rytmu, tempa i dynamiki. Koncerty, w których udział wezmą zarówno
dzieci, jak i dorośli pozytywnie wpłynie na rozwój międzypokoleniowej integracji sąsiedzkiej
oraz będą stanowić doskonałą zabawę i relaks. Koncerty będą bezpłatne i ogólnodostępne dla
dzieci i dorosłych. Pikniki natomiast będą rozwijać relacje sąsiedzkie w swobodnej atmosferze.
Projekt jest kontynuacją wydarzeń z roku 2019.

21 830,00 zł

Wyremontujmy
chodnik na ulicy
Bursztynowej

Zadanie zakłada remont chodnika przy ul. Bursz
tynowej, wzdłuż ogrodzenia szkoły.

Projekt zakłada remont chodnika przy ul. Bursztynowej, wzdłuż ogrodzenia szkoły. Przed
miotowy chodnik stanowi często i licznie uczęszczany ciąg pieszy, głównie przez okolicznych
mieszkańców, w tym osób starszych, niepełnosprawnych, rodziców z dziećmi. Stanowi dojście
to pobliskiej szkoły. Remont chodnika przyczyni się do poprawy stanu technicznego infra
struktury w przedmiotowej lokalizacji oraz jej estetyki, ułatwi korzystanie z infrastruktury
miejskiej i zwiększy bezpieczeństwo oraz komfort użytkowników.

300 000,00 zł

Łąka kwietna
nad Sudołem

W ramach projektu planowane jest urządzenie
obszaru kwietnej łąki na ogólnodostępnym zie
lonym terenie nad Sudołem.

Stworzenie łąk kwietnych znacząco urozmaici krajobraz Dzielnicy IV. Łąki kwietne wpływają
na poprawę estetyki okolicy i wspierają bioróżnorodność. Mieszkańcy mogą obserwować
i poznawać wiele gatunków roślin i kwiatów, ponieważ łąka kwietna to najbardziej różnorodne
zbiorowisko roślinne.

12 000,00 zł

Po drodze z historią
Białego Prądnika

Projekt zakłada umiejscowienie w przestrzeni pu
blicznej 100 tabliczek informujących o ważnych
wydarzeniach z historii dzielnicy.

W projekcie zabezpieczone środki na utrzymanie czystości i ewentualne naprawy uszkodzo
nych elementów na lata 2021 i 2022. W dalszych latach koniecznie zabezpieczenie środków.
Realizacja projektu przyczyni się do propagowania wiedzy o historii Białego Prądnika wśród
mieszkańców.

140 000,00 zł

Znani
białoprądniczanie
dla mieszkańców

Projekt będzie obejmował cykl ogólnodostęp
nych spotkań ze znanymi osobami wywodzącymi
się z terenu Dzielnicy IV lub tam mieszkających.
Wśród gości planowani są artyści, dziennikarze,
aktorzy czy muzycy.

Realizacja projektu przyczynia się do budowy tożsamości miejsca i więzi lokalnej społecz
ności dzięki lepszemu poznaniu „tajemnic” swojej własnej dzielnicy. Stanie się on sposobem
do integracji mieszkańców dzielnicy, jak i całego miasta, a także pogłębienia wiedzy na temat
własnej dzielnicy. Odbiorcy zyskają nowy, lokalny wymiar spotkań, dedykowany specjalnie
im. Dzięki temu projektowi wzrośnie wpływ mieszkańców na życie kulturalne dzielnicy oraz
świadomość podjętego przez nich wyboru (możliwość głosowania). Dodatkowo projekt ten
pozwoli mieszkańcom w ciekawy sposób spędzić czas oraz poznać życie i działalność znanych
białoprądniczan. Projekt przyczynia się do stworzenia nowej propozycji kulturalnej poza
ścisłym centrum miasta, a bliżej mieszkańców.

23 100,00 zł

11

14

15

16

17

Szacunkowy
koszt (w zł)

Projekt ma na celu zagospodarowanie zielonej
enklawy na „wyspie” przy ul. M. Bobrzeckiej.
W ramach projektu miałyby powstać dodat
kowe alejki spacerowe wraz z ławkami, koszami
na śmieci oraz nasadzeniami zieleni.

Zagospodarowanie skweru wpłynie na poprawienie jakości okolicy. Stworzeniu dodatkowych
alejek poprawią komunikację mieszkańców, którzy będą mogli w komfortowy sposób space
rować po przedmiotowym terenie. Dodatkowe nasadzenia poprawią estetykę skweru, a mała
architektura uczyni to miejsce przyjaznym dla społecznej lokalności.

Parking przy
ul. Pielęgniarek +
udrożnienie chodnika

Zadanie polega na opracowaniu projektu prze
budowy zniszczonego chodnika przy ul. Piele
gniarek po stronie marketu Kaufland na długości
około 70 m, w zatokę do parkowania prostopa
dłego (ok. 25 miejsc + 2-3 dla niepełnospraw
nych). Dodatkowo nowy chodnik.

Ocena pozytywna warunkowo. Sposób parkowania i liczba miejsc parkingowych zostanie
wyznaczona na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Skutki w przypadku opinii
pozytywnej. Poprawa komfortu i bezpieczeństwa użytkowników poruszających się ul. Pielę
gniarek, zwiększenie liczby miejsc parkingowych.

Wygodny chodnik
i ławki przy ul. Zdrowej

Przebudowa zniszczonego chodnika przy topoli
pomiędzy ul. Zdrową 13 a ul. M. Bobrzeckiej 1
oraz montaż ławek wraz z koszami.

Naprawa chodnika zapewni bezpieczną i wygodną komunikację mieszkańców pobliskiej
okolicy. Dodatkowo zamontowanie ławek i koszy na śmieci poprawi jakość życia na przed
miotowym terenie.

55 000,00 zł

Wzbogacenie zasobów
lokalnie działających
klubów kultury

Projekt zakłada wzbogacenie zasobów o nowy
sprzęt, umożliwiający realizację oferty kultural
nej oraz jej wzbogacenie w lokalnych instytucjach
kultury: Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki,
Klubie Kultury Wena i Klubie Kultury Łokietek.

Działania z wykorzystaniem zakupionych materiałów i sprzętów prowadzone będą w prze
strzeni publicznej, skierowane zostaną do wszystkich mieszkańców, z wykorzystaniem
ogólnodostępnych środków informacji. Dzięki realizacji projektu, lokalnie działające insty
tucje kultury – na peryferiach miasta, będą mogły zaproponować swoim odbiorcom lepiej
przygotowane wydarzenia (np. lepsze pomoce dydaktyczne, wolnodostępne książki, lepsze
oświetlenie, lepsza jakość dźwięku itp.). Poprawi się dostępność kultury w dzielnicach, dzięki
czemu może poszerzyć się grono odbiorców oferty kulturalnej oraz lepiej mogą zostać wy
eksponowane walory tych miejsc. Korzystanie z efektów projektu będzie możliwe również
w kolejnych latach po zakończeniu edycji BO, której dotyczy projekt. Zakupiony sprzęt może
posłużyć również oddolnym inicjatywom lokalnym, spotkaniom mieszkańców czy lokalnie
działających organizacji pozarządowych.

151 000,00 zł

Projekt dotyczy zakupu i montażu 3 ławek z oparciem wraz z koszami na śmieci przed Szpi
talem Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, od strony ulicy
Prądnickiej. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy komfortu pacjentów przyjeżdżających
do szpitala oraz odwiedzających ich rodzin a także mieszkańców poruszających się pieszo,
w tym osób starszych o ograniczonej mobilności, jak i rodziców z dziećmi. Realizacja przed
miotowego projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego nie powoduje żadnych konsekwencji
finansowych dla Gminy w kolejnych latach.

7 500,00 zł

Skwer im. Marii
Bobrzeckiej – minipark
18

19

20

21

Ławki i kosze na śmieci
przed szpitalem
im. Narutowicza
22

Projekt zakłada montaż kilku ławek i koszy
na śmieci przed Szpitalem Miejskim Specjali
stycznym im. G. Narutowicza.

150 000,00 zł

440 000,00 zł

23

24

Nr
projektu

Tytuł
projektu

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków
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Prądnik z bliska
na dwóch kółkach

Przedmiotem projektu są wycieczki rowerowe,
popularyzujące wśród mieszkańców dzielnicy
lokalne dziedzictwo kulturowe (zabytki, ciekawe
miejsca). Dodatkowo wydany zostanie spacerow
nik w formie minipublikacji w wersji papierowej/
elektronicznej.

Projekt ma charakter edukacyjny – dzięki jego realizacji wzrośnie świadomość mieszkańców
o historii tego obszaru Krakowa.

Projekt zakłada realizację 5 letnich rodzinnych
koncertów plenerowych w przestrzeni Dziel
nicy IV.

Projekt „Granie na polu – rodzinne koncerty na Prądniku Białym” stanowi znaczące rozbu
dowanie istniejącej oferty kulturalnej na terenie Dzielnicy IV – Prądnik Biały. Jego realiza
cja przyczyni się do integracji społecznej na poziomie lokalnym i pozwoli na wartościowe
spędzanie czasu w gronie rodzinnym. Projekt ma wysokie walory edukacyjne ze względu
na wybrane zespoły. Proponowane wydarzenia ożywią przestrzeń miasta w miejscach bliskich
mieszkańcom, ale dotychczas nie wykorzystanych do działań kulturalnych. W perspektywie
długoterminowej można zakładać wzrost zainteresowania mieszkańców ofertą kulturalną
miasta, wzrost wrażliwości młodych odbiorców na muzykę oraz ograniczenie czasu spędza
nego w świecie multimediów. Projekt może inspirować społeczność do kolejnych działań
na polu lokalnym.

24

Granie na polu
– rodzinne koncerty
na Prądniku Białym
25

26

Celem projektu jest remont krzywego i niebez
piecznego chodnika prowadzącego od strony
ul. Mackiewicza w kierunku parku Kościuszki.

Remont chodnika poprawi komunikacje mieszkańców, którzy będą mogli w komfortowy
sposób spacerować po przedmiotowym terenie.

Zielona godzina
dla przedszkolaka

Zielona godzina dla przedszkolaka to projekt
z zakresu edukacji przyrodniczej dla przedszko
laków. Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć
terenowych nad Prądnikiem/w lesie Witkowic
kim dla przedszkolaków z przedszkoli położonych
na terenie Dzielnicy.

Projekt zakłada organizację zajęć przyrodniczych, których celem jest edukacja przyrodnicza.
Integracja terenowa przedszkolaków przyczyni się jednocześnie do edukacji dzieci w kwestii
aktywnych form spędzania wolnego czasu. Zajęcia odbywające się w terenach rekreacyjnych
będą ciekawą alternatywą dla tych prowadzonych w przedszkolach. Dzieci wspólnie będą
mogły podziwiać i poznawać walory przyrodnicze okolicy, o której istnieniu często nie wiedzą.

Celem mojego projektu jest unowocześnienie
i powiększenie znajdującego się w parku Kro
woderskim skateparku, który jest zaniedbany
i nieprzystosowany do jazdy na deskorolkach,
rolkach czy hulajnogach. Umożliwiłoby to miesz
kańcom aktywnie spędzać czas.

Inwestycja, którą zakłada projekt znacząco przyczyni się do propagowania sportu i rozwoju
kultury fizycznej wśród lokalnej społeczności. Remont i powiększenie obecnego skateparku
wpłynie na poprawę jakości życia osób mieszkających w okolicy, miejsce może stać się czynni
kiem integrującym mieszkańców dzięki rozwijaniu wspólnych pasji i umiejętności. Uprawianie
sportów poprawia również samopoczucie i korzystnie wpływa na stan zdrowia.

Skatepark w parku
Krowoderskim
32

12 500,00 zł

Bezpieczne dojście
do parku Kościuszki
od ul. Mackiewicza

27

Szacunkowy
koszt (w zł)

17 500,00 zł

63 000,00 zł

59 200,00 zł

680 000,00 zł
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Modernizacja siłowni
przy ul. Zdrowej/
Bobrzeckiej

Projekt dotyczy wymiany starych niefunkcjo
nalnych urządzeń siłowych, znajdujących się
na styku ulic Bobrzeckiej i Zdrowej, na nowo
cześniejszy sprzęt, dzięki temu miejsce to zyska
przychylność zarówno seniorów, jak i rodziców
oraz młodzieży.

Przedmiotowy projekt ma na celu aktywizację lokalnej społeczności w tak ważnych aspektach,
jak zdrowie czy kultura fizyczna. Projekt zakłada dążenie do zachęcenia do aktywnego, zdro
wego trybu życia lokalnej społeczności. Uprawianie sportów poprawia również samopoczucie
i korzystnie wpływa na stan zdrowia.

Motyle na Azorach

Projekt zakłada nasadzenie roślin przyciągają
cych motyle i zamontowanie domków dla motyli
z poidełkiem przy ulicy Czerwieńskiego 1 na te
renie SP nr 119.

Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Rozwijanie kreatywności dzieci i pie
lęgnacja ich wrażliwości na naturę.

Nie dłużej niż minutę, czyli tyle, ile wystarczy
na buziaka od dziecka biegnącego do szkoły
i kilka ciepłych słów pożegnania przed dzwon
kiem zwiastującym lekcje. Projekt ma na celu
poprawę bezpieczeństwa poprzez utworzenie
zatoczki przy SP nr 119.

Poprawa bezpieczeństwa dzieci (uczniów SP nr 119) dowożonych przez rodziców do szkoły.

Jesień, zima, wiosna,
lato – chcę się bawić
mamo, tato

Zadanie polega na rozbudowie istniejącego placu
zabaw przy Szkole Podstawowej nr 119 w Krako
wie o nowe urządzenia.

Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka,
wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, mło
dzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

Inteligentne ławki
w IV Dzielnicy

Projekt przewiduje zakup i montaż pięciu ławek
solarnych z hot spotem i możliwością ładowania
urządzeń mobilnych, takich jak: telefon, tablet
czy laptop oraz możliwością wyposażenia ławe
czek w dodatkowe moduły.

Projekt zakłada montaż ławek z panelami solarnymi. Mieszkańcy będą mogli w komfortowy
sposób skorzystać z gniazdek z wejściem USB. Innowacyjne rozwiązanie zwiększy atrakcyjność
okolicy, w której znajdą się ławki.

175 000,00 zł

Bezpieczny ruch
w okolicy parku
Krowoderskiego

Projekt obejmuje poprawę bezpieczeństwa użyt
kowników ruchu drogowego (kierowcy i piesi)
w okolicy parku Krowoderskiego.

Poprawa bezpieczeństwa, szczególnie pieszych, poruszających się w okolicy parku Kro
woderskiego.

75 000,00 zł

Naturalnie aktywni
– Park Rzeczny Tonie

Zapoczątkujmy infrastrukturę wypoczynkową
planowanego Parku Rzecznego Tonie. Przy ist
niejącej ścieżce spacerowo-edukacyjnej propo
nujemy urządzenia rekreacyjne dla wszystkich
– od dzieci do seniorów – by wspierać relaks
i aktywność blisko przyrody.

Projekt zakłada zbudowanie skweru do ćwiczeń i odpoczynku. Zadanie polega na wykonaniu
urządzeń siłowych na wolnym powietrzu w otoczeniu zieleni i ścieżki spacerowo-dydaktycznej.
Z urządzeń korzystać będą mogły zarówno osoby starsze jak i młodzież, co pozwoli na wspólną
integrację. Dodatkowo, z zestawu będzie mogło korzystać kilka, a nawet kilkanaście osób
jednocześnie, co pozwoli na wspólne spędzanie czasu całym rodzinom.

36

Pocałuj i w drogę
37

38

39

46

48

140 000,00 zł

9 000,00 zł

174 000,00 zł

100 000,00 zł

170 000,00 zł
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Więcej relaksu
w ogrodzie

Projekt dotyczy montażu drewnianej altany ogro
dowej, hamaków, stołu, drewnianego domku dla
dzieci, latarni parkowej oraz toalety typu toi-toi
w Ogrodzie Osiedlowym przy ul. ks. Siemaszki
oraz zorganizowane zostaną 2 warsztaty ogrod
nicze.

Projekt dotyczy montażu elementów małej architektury w Ogrodzie Osiedlowym przy
ul. ks. Siemaszki oraz organizację warsztatów ogrodniczych. Zadanie ma na celu uatrak
cyjnienie terenu Ogrodu, gdzie odbywają się liczne warsztaty, pikniki itp. Projekt wychodzi
naprzeciw potrzebom mieszkańców. Realizacja umożliwi rodzinom swobodny odpoczynek
na terenie ogrodu, bez problemów takich, jak brak toalety, miejsca do schronienia się przed
deszczem czy też stołu, przy którym można usiąść podczas imprez. Poprawi się komfort
użytkowania oraz atrakcyjność wnioskowanego terenu.

152 000,00 zł

Przeprowadzenie dwusemestralnych zajęć dla
różnych grup wiekowych: dzieci – warsztaty two
rzenia komiksów, dorosłych – grafiki kompute
rowej oraz seniorów – kurs obsługi komputera.
Realizacja zadania wymaga zakupu 8 laptopów
z oprogramowaniem.

Projekt przeciwdziała wykluczeniu społecznemu pod względem dostępności i umiejętności
obsługi komputera i nowoczesnych programów komputerowych. Dzięki projektowi dzieci
i młodzież zdobędą nowe, cenne umiejętności, a z kolei dorośli odnajdą zajęcia, które pozwolą
im na podniesienie umiejętności zawodowych oraz znalezienie i rozwinięcie hobby. Z kolei
seniorzy będą mieli okazję nauczyć się obsługi komputera, czyli kompetencji, która jest
niezbędna w funkcjonowaniu we współczesnym cyfrowym społeczeństwie. Daje to możliwość
wyrównania szans zarówno pod względem kryterium wiekowego, jak i stopnia zamożności.
Programy graficzne, coraz bardziej niezbędne, są dość drogie i nie wszyscy mogą pozwolić
sobie na ich zakup czy uczestnictwo w profesjonalnym szkoleniu. Ważne jest również to,
że wysokiej jakości zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych będą realizowane możliwie
blisko miejsca zamieszkania – w tym przypadku na peryferiach Krakowa. Inwestycja w za
kupiony sprzęt pozwoli na kontynuację działań w latach kolejnych, ze znacznie mniejszych
zaangażowaniem finansowym lub przeprowadzenie innych zajęć podnoszącym umiejętności
mieszkańców Krakowa.

76 400,00 zł

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED
adresowanych do dzieci z przedszkoli, szkół i placówek działających na terenie Dzielnicy IV
Miasta Krakowa oraz zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych (plakaty, maskotki,
odblaski, kubki, smycze itp.). Szacunkowy łączny koszt realizacji zadania wynosi: 4 000,00 zł.
Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED pomoże przełamać barierę strachu związaną
z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora oraz przyczyni się do wykształcenia
prawidłowej postawy uczestników szkoleń wobec sytuacji związanych z zagrożeniem zdrowia
i życia oraz umiejętności zachowania się. Realizacja tego projektu może pozytywnie wpłynąć
na podniesienie poziomu i jakości wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycz
nej, w szczególności poprzez użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Uczest
nictwo w szkoleniach może przyczynić się do ograniczenia liczby zgonów spowodowanych
nagłym zatrzymaniem krążenia. Realizacja tego zadania w ramach budżetu obywatelskiego
nie powoduje konsekwencji finansowych dla Gminy Miejskiej Kraków w kolejnych latach.

4 000,00 zł
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„Wena: Enter” – kursy
obsługi komputera,
grafiki i komiksu

50

Mali Ratownicy

53

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
wraz z obsługą AED (automatyczny defibryla
tor zewnętrzny) dla dzieci z przedszkoli i szkół
z terenu Dzielnicy. Zakup materiałów profilak
tyczno-edukacyjnych

Szacunkowy
koszt (w zł)

Celem projektu jest uatrakcyjnienie oferty kul
turalnej poprzez zorganizowanie serii ogólnodo
stępnych, bezpłatnych warsztatów bębniarskich
dla dzieci, młodzieży i dorosłych w dzielnicy,
tj. w PAL przy ul. Siemaszki od kwietnia do grud
nia 2020 r.

Długoterminowym skutkiem uczestnictwa w warsztatach bębniarskich jest zachęcenie mło
dych ludzi do uczestnictwa w świecie muzyki oraz tworzenia jej. Sztuka muzyczna stanowi
wartość samą w sobie, a obcowanie z nią ma na celu poszerzenie kręgu wartości i horyzontów
artystycznych. Uczestnicy rozwiną słuch, pamięć muzyczną oraz poczucie rytmu, tempa i dy
namiki. Warsztaty, w których udział wezmą zarówno dzieci, jak i dorośli, pozytywnie wpłyną
na rozwój międzypokoleniowej integracji sąsiedzkiej oraz będą stanowić doskonałą zabawę
i relaks. Warsztaty będą bezpłatne i ogólnodostępne dla dzieci i dorosłych.

8 750,00 zł

Wielopolkoleniowy
plac zabaw w parku
Krowoderskim

Zadanie polega na utworzeniu nowego wielopo
koleniowego miejsca spotkań, rekreacji oraz za
baw dla dzieci i starszych w parku Krowoderskim.

Stworzenie wielopokoleniowego placu zabaw, rekreacji oraz zabaw dla dzieci i starszych
w parku Krowoderskim wpłynie na poprawę jakości wspólnej przestrzeni parkowej. W aspekcie
funkcjonalnym – wzbogaci program dla użytkowników w różnym wieku, dając również możli
wość rodzinnego spędzania wolnego czasu. Uatrakcyjni przestrzeń pod względem wizualnym
przy założeniu wykorzystania rozwiązań najwyższej jakości. Zagospodarowanie powstanie
w miejsce istniejącego placu zabaw, który jest w stałym utrzymaniu ZZM.

495 000,00 zł

Ekochodnik przy
Fieldorfa-Nila

Remont chodnika wzdłuż ogrodzenia Szpitala
Jana Pawła II, polegający na wymianie zniszczo
nej nawierzchni na nowoczesne ekologiczne płyty
betonowe pochłaniające smog.

Poprawa estetyki oraz ograniczenie negatywnego wpływu spalin samochodowych dla ludzi
poruszających się chodnikiem.

Park kieszonkowy
na Prądniku Białym

Zadanie polega na utworzeniu parku kieszonko
wego na Prądniku Białym. Zadanie ma za zadanie
poprawienie dostępności miejsc rekreacji i wypo
czynku na terenie dzielnicy.

Zagospodarowania terenu i stworzenie na nim parku kieszonkowego wpłynie na poprawienie
jakości okolicy. Dodatkowe nasadzenia poprawią estetykę miejsca, a mała architektura stworzy
to miejsce przyjaznym dla społecznej lokalności. Park kieszonkowy może być atrakcyjną
lokalizacją do integracji mieszkańców – Dzielnicy IV Prądnik Biały.

Ogród antysmogowy

Projekt zakłada przeprowadzenie działań, ma
jących na celu lokalne zmniejszenie ekspozycji
na smog dzieci i osób korzystających z ogrodu
na terenie Szkoły Podstawowej nr 119, przy
ul. Czerwieńskiego 1 w Krakowie.

Długoterminowym efektem realizacji powyższego zadania będzie stworzenie ogólnodostęp
nego miejsca w celach edukacji, spotkań, odpoczynku i relaksu dla dzieci ze szkoły oraz dzieci
i dorosłych mieszkańców Dzielnicy.

Warsztaty mali ogrodnicy w wielkim mieście
edukują dzieci w zakresie działań ogrodniczych
i plastycznych poprzez zakładanie własnych
mini ogródków, a także poprzez sztukę, ucząc
ich malowania, rysowania, a także projektowania
ogrodów.

Inicjatywy tego typu korzystnie wpływają na edukację dzieci, które od najmłodszych lat uczą
się dbać o zieleń. Dzięki praktycznym działaniom związanym z sadzeniem roślin nie tylko
lepiej przyswajają wiedzę związaną z procesami, jakie zachodzą w przyrodzie, ale również
poznają i doceniają, jak wiele troski taka zieleń wymaga. Dzięki edukacji od najmłodszych lat
dzieci doceniają i szanują przyrodę. W przyszłości może to wpłynąć na ich chęć propagowania
zielonych inicjatyw w swojej okolicy.

Warsztaty bębniarskie

54

56

57

58

59

60

Mali ogrodnicy
w wielkim mieście:
warsztaty dla dzieci

300 000,00 zł

375 000,00 zł

199 000,00 zł

10 000,00 zł

27

28

Nr
projektu

Tytuł
projektu

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

Wakacje 2020 dla
dzieci i młodzieży

Wakacje stacjonarne i wyjazdowe dla dzieci i mło
dzieży z Dzielnicy Biały Prądnik. Różne formy
zajęć sportowych, artystycznych i kulturalnych.
Organizacja półkolonii dla dzieci, zajęć i obozów
sportowych.

Udział w projekcie gwarantuje czynne spędzanie czasu wolnego, integrację i wspólną zabawę.
Umożliwi zainteresowane sportem dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy IV Prądnik Biały. Re
alizacja projektu gwarantuje pomoc rodzicom aktywnym zawodowo w organizacji 2-miesięcz
nego okresu wakacyjnego dzieci i młodzieży, sprzyja także przeciwdziałaniu niekorzystnym
efektom nadmiaru wolnego czasu spędzanego w sposób niezorganizowany i niekontrolowany.

Zajęcia sportowe z szermierką dla dzieci i mło
dzieży. Celem zadania są: 1. wyszkolenie następ
ców polskich olimpijczyków w szermierce, 2.
upowszechnianie rekreacji i sportu wśród dzieci
i młodzieży, 3. integracja mieszkańców dzielnic.

Celem projektu „W drodze po olimpijskie złoto w szermierce” jest wyszkolenie następców
polskich olimpijczyków w szermierce, upowszechnianie rekreacji i sportu wśród dzieci i mło
dzieży oraz integracja mieszkańców Dzielnicy IV.

61

W drodze po olimpijskie
złoto w szermierce
62

Szacunkowy
koszt (w zł)

142 600,00 zł

36 400,00 zł

DZIELNICA V

Krowodrza

Nr
projektu

Tytuł
projektu

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

Młynówka Królewska:
nowoczesny plac zabaw
z okrętem pirackim

Projekt zakłada utworzenie na terenie parku
Młynówka Królewska tematycznego placu zabaw
w formie dużego pirackiego okrętu zaprojekto
wanego z myślą o zapewnieniu wielu możliwości
aktywności ruchowej nawet kilkudziesięciu dzie
ciom równocześnie.

Młynówka Królewska jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc przez mieszkańców
lokalnej społeczności. Dzięki wyposażaniu placu zabaw w urządzenie zabawowe w formie
pirackiego statku, plac zabaw stanie się dla dzieci jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem.
Ciekawa forma pobudzi wyobraźnie dzieci korzystających z niego. Dodatkowo będzie miejscem
integracji mieszkańców. Atrakcyjny wygląd zabawki znacząco poprawi estetykę.

Trenujemy
lekkoatletykę przy
Młynówce Królewskiej!

Założeniem projektu jest rozbudowa ogólno
dostępnego terenu sportowego przy Młynówce
Królewskiej o bieżnię lekkoatletyczną ze skocznią
oraz zestaw urządzeń do ćwiczeń street workout.

Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka,
wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, mło
dzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

Rewitalizacja alei
Słowackiego 2.0

Drugi etap rewitalizacji alei Słowackiego na
trasie plac Inwalidów – Nowy Kleparz. Projekt
ma na celu przywrócenie alejom ich reprezen
tacyjnego wyglądu, połączenie obydwu placów
nowym chodnikiem oraz zadbanie o komfort
i bezpieczeństwo pieszych.

Projekt zakłada remont chodnika przy al. Słowackiego, zlokalizowanego pomiędzy przejściami
dla pieszych w pasie oddzielającym pasy ruchu (al. Słowackiego 38 – ul. Krowoderska).
Wskazana w propozycji lokalizacja cechuje się dużym natężeniem ruchu pieszego – zapro
ponowany remont chodnika przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury
w przedmiotowej lokalizacji oraz jej estetyki, ułatwi korzystanie z infrastruktury miejskiej,
zwiększając komfort poruszania się pieszym.

40 000,00 zł

Stwórzmy zielony
skwer przy kapliczce
na Mazowieckiej

Stwórzmy zielony skwer pełen kwiatów obok od
nowionej zabytkowej kapliczki z XIX w. na rogu
ul. Mazowieckiej i Lubelskiej.

Projekt zakłada stworzenie zielonego skweru, z uwagi na fakt, iż kapliczka została odnowiona,
należałoby również zadbać o teren wokół. Dzięki realizacji mieszkańcy zyskają nowy teren
zielony. Dodatkowo nasadzenia poprawią estetykę skweru, a mała architektura stworzy
to miejsce przyjaznym dla społecznej lokalności.

25 000,00 zł

Mali ogrodnicy
w wielkim mieście:
warsztaty dla dzieci

Warsztaty mali ogrodnicy w wielkim mieście
edukują dzieci w zakresie działań ogrodniczych
i plastycznych poprzez zakładanie własnych
miniogródków, a także poprzez sztukę, ucząc ich
malowania, rysowania i projektowania ogrodów.

Inicjatywy tego typu korzystnie wpływają na edukację dzieci, które od najmłodszych lat uczą
się dbać o zieleń. Dzięki praktycznym działaniom związanym z sadzeniem roślin nie tylko
lepiej przyswajają wiedzę związaną z procesami, jakie zachodzą w przyrodzie, ale również
poznają i doceniają, jak wiele troski taka zieleń wymaga. Dzięki edukacji od najmłodszych lat
dzieci doceniają i szanują przyrodę. W przyszłości może to wpłynąć na ich chęć propagowania
zielonych inicjatyw w swojej okolicy.

8 000,00 zł
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Szacunkowy
koszt (w zł)

300 000,00 zł

300 000,00 zł
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Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt (w zł)

Nowy stół zewnętrzny
do ping ponga przy
Młynówce Królewskiej

W ramach projektu na ogólnodostępnym terenie
sportowym przy Młynówce Królewskiej zostanie
zamontowany stół zewnętrzny do ping ponga.

Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka,
wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, mło
dzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

18 000,00 zł

Zielone płuca
Krowodrzy

Projekt zakłada nasadzenia drzew, krzewów
i kwiatów na terenie Dzielnicy V Krowodrza, we
dług wskazań mieszkańców dzielnicy.

Powiększenie zasobów zieleni urządzonej poprawi estetykę w Dzielnicy V Krowodrza. Dodat
kowo rośliny pomogą w wychwytywaniu pyłu zawieszonego w powietrzu. Realizacja projektu
wpłynie korzystnie na komfort życia mieszkańców.

50 000,00 zł

Zielona Krowodrza
– parki i ogrody
sąsiedzkie

Stwórzmy nową enklawę zieleni i relaksu w oko
licy naszych domów. Pomiędzy kamienicami,
blokami i domami wciąż brakuje zielonych
miejsc spotkań sąsiedzkich, miejsc odpoczynku
i wytchnienia wśród drzew, krzewów i kwiatów.
Wspólnie możemy to zmienić!

Zrealizowanie projekt uatrakcyjni przedmiotowy teren. Uporządkowanie zaniedbanego zie
leńca pozwoli na uzyskanie nowej jakości przestrzeni i zachęci do spędzania w nim czasu
na wypoczynku.

Stoły do gry w szachy
w SP nr 5 w Krakowie

Projekt zakłada zakup i montaż 2 stołów do gry
w szachy na terenie ogólnodostępnym przy
Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpij
czyków w Krakowie przy al. Kijowskiej 8.

Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka,
wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, mło
dzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

Znaki drogowe
dla dzieci w parku
św. Wincentego à Paulo

Montaż 15 znaków drogowych dla dzieci jeżdżą
cych na rowerach, hulajnogach, rolkach w celach
edukacyjnych w parku św. Wincentego à Paulo.

Zadanie zakłada montaż podstawowych znaków drogowych dla dzieci poruszających się na róż
nego rodzaju pojazdach w parku św. Wincentego à Paulo. Znaki drogowe to pomoc dydaktyczna,
która będzie wpajać dzieciom podstawy ruchu drogowego, tak bardzo potrzebne dla ich bezpie
czeństwa, zdrowia i życia. Dodatkowo realizacja projektu uatrakcyjni wskazany teren.

25 000,00 zł

Park kieszonkowy przy
SP nr 5 w Krakowie

Projekt zakłada utworzenie ogólnodostępnego
parku kieszonkowego w sąsiedztwie Szkoły Pod
stawowej nr 5 w Krakowie im. Polskich Olimpij
czyków oraz budynku przy al. Kijowskiej 10.

Zagospodarowania terenu oraz stworzenie na nim parku kieszonkowego wpłynie na popra
wienie jakości okolicy. Dodatkowe nasadzenia poprawią estetykę miejsca, a mała architek
tura stworzy to miejsce przyjaznym dla społecznej lokalności. Park kieszonkowy może być
atrakcyjną lokalizacją do integracji mieszkańców, pośród gęstej zabudowy.

386 000,00 zł

386 000,00 zł

9 500,00 zł

Nowy ogród przy
ul. Królewskiej
21

Zwalczanie kleszczy
– nasadzenie roślin
22

Mali Ratownicy

Nowy ogólnodostępny ogród miejski usytuowany
na zbiegu szlaków komunikacyjnych mieszkań
ców Krowodrzy. Projekt uratuje zielony fragment
Królewskiej oraz umożliwi rewitalizację schronu
pod nim. Projekt łączy walory ekologiczne, spo
łeczne i historyczne.

Celem projektu jest zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Królewskiej. Dzięki zago
spodarowaniu zaniedbanego terenu miejsce to będzie służyło spotkaniom rodzin z dziećmi
oraz odpoczynkowi po pracy, a przestrzeń pomiędzy budynkami zostanie uporządkowana,
co podniesie komfort życia okolicznych mieszkańców.

Nasadzenie roślin, takich jak wrotycz pospolity
czy kocimiętka w miejscach zwiększonego prze
bywania i aktywności ludzi i zwierząt domowych:
placach zabaw, alejkach spacerowych, siłow
niach, boiskach. W naturalny sposób odstraszają
one kleszcze i komary.

Projekt zakłada stworzenie rabat kwiatowych skutecznie odstraszających kleszcze i komary.

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
wraz z obsługą AED (automatyczny defibryla
tor zewnętrzny) dla dzieci z przedszkoli i szkół
z terenu Dzielnicy. Zakup materiałów profilak
tyczno-edukacyjnych.

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED
adresowanych do dzieci z przedszkoli, szkół i placówek działających na terenie Dzielnicy V
Miasta Krakowa oraz zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych (plakaty, maskotki,
odblaski, kubki, smycze itp.). Szacunkowy łączny koszt realizacji zadania wynosi: 4 000,00 zł.
Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED pomoże przełamać barierę strachu związaną
z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora oraz przyczyni się do wykształcenia
prawidłowej postawy uczestników szkoleń wobec sytuacji związanych z zagrożeniem zdrowia
i życia oraz umiejętności zachowania się. Realizacja tego projektu może pozytywnie wpłynąć
na podniesienie poziomu i jakości wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycz
nej, w szczególności poprzez użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Uczest
nictwo w szkoleniach może przyczynić się do ograniczenia liczby zgonów spowodowanych
nagłym zatrzymaniem krążenia. Realizacja tego zadania w ramach budżetu obywatelskiego
nie powoduje konsekwencji finansowych dla Gminy Miejskiej Kraków w kolejnych latach.

24

25

Kultura szansą dla
więźniów samotności
i starości

W dzielnicy V Krowodrza mieszka sporo osób
starszych oraz samotnych, którzy stracili sens
i cel życia, co staje się przyczyną izolowania się
w domu. Celem projektu jest uwolnienie ich
od poczucia pustki i przywrócenia radości życia.

162 300,00 zł

35 000,00 zł

Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie osób starszych mieszkających
na terenie Dzielnicy V poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu tej grupy osób, podniesienie ja
kości życia osób starszych oraz pełniejsze ich uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym.

4 000,00 zł

69 000,00 zł
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Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

Dni z programowaniem
w szkołach podstawo
wych Dzielnicy V

Chcielibyśmy zorganizowania zajęć dodatkowych
dla dzieci z kilku szkół podstawowych w naszej
dzielnicy, na których dzieci będą poznawać cie
kawszy i bardziej rozbudowany aspekt tworzenia
na komputerze niż w trakcie normalnych zajęć
lekcyjnych.

Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta w Krakowie jako placówka
wychowania pozaszkolnego organizuje dla dzieci i młodzieży zajęcia rozwijające zaintere
sowania i uzdolnienia. Celem projektu jest zorganizowanie przez placówkę kilkugodzinnych
warsztatów z programowania dla dzieci z kilku szkół podstawowych Dzielnicy V, aby uczestnicy
tych zajęć mogli nauczyć się kodowania i zaznajomić się podstawowymi mechanizmami
świata cyfrowego.

Młynówka Królewska
i Stara Krowodrza
– trasa historyczna

Nowa aranżacja miejsca – połączenie funkcjonal
ności z kontekstem historii i pokazaniem ewolucji
miejsca. Konkurs oraz realizacja zwycięskiej kon
cepcji na upamiętnienie Młynówki Królewskiej
zasilającej Królewskie Młyny oraz innych miejsc
starej Krowodrzy.

Projekt ma charakter edukacyjny – dzięki jego realizacji powstanie nowa trasa turystyczna,
wzrośnie także świadomość mieszkańców o historii tego obszaru Krakowa. Realizacja zadania
jest związana z koniecznością systematycznego czyszczenia instalacji oraz z ewentualnymi
naprawami w przypadku dewastacji.

Szacunkowy
koszt (w zł)

3 500,00 zł

250 000,00 zł

DZIELNICA VI

Bronowice

Nr
projektu

Tytuł
projektu

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

Tradycja
i nowoczesność
– stroje bronowickie
dla SP 50

Niniejsza propozycja zadania „Tradycja i nowocze
sność – stroje Bronowickie dla SP 50” to inicja
tywa związana z kultywowaniem tradycji dzielnicy
Bronowice, wspieraniem regionalizmu, krzewie
niem historii Dzielnicy VI wśród najmłodszych
mieszkańców.

Geneza propozycji zadania tkwi w ponad 200 letniej tradycji edukacji w zakresie kultury
i historii Dzielnicy VI – Bronowice, prowadzonej przez Szkołę Podstawową nr 50 w Krakowie.
Regionalne stroje bronowickie będą nieodpłatnie wypożyczane przez Szkołę Podstawową nr 50
uczniom innych szkół, stowarzyszeniom, fundacjom, oraz mieszkańcom Dzielnicy na cele
związane z kultywowaniem tradycji Bronowic, zarówno podczas uroczystości organizowanych
w środowisku lokalnym, krakowskim, ale także ogólnopolskim.

Płatne patrole policji
na terenie Dzielnicy VI
Bronowice

Płatne patrole policji w miejscach szczególnie
niebezpiecznych wskazanych przez mieszkańców.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców
dzielnicy.

Roztańczone Bronowice
– 2. edycja

Kolejna, już 2. edycja „roztańczonego” programu
edukacji tanecznej dla mieszkańców Bronowic.
Projekt cieszący się w latach ubiegłych dużym
zainteresowaniem oraz frekwencją. Celem jest
nauka tańca towarzyskiego dla mieszkańców
Bronowic. Nowością tej edycji będą kursy tań
ców ludowych.

Projekt jest kontynuacją projektu zeszłorocznego, co pokazuje, że został dobrze odebrany przez
mieszkańców i jest lokalnie potrzebny. Na tej podstawie można wnioskować, że w kolejnych
latach również będzie kontynuowany. Realizacja projektu pozwala na wzajemne poznanie się
mieszkańców, budowę więzi lokalnej, co wpływa w dużym stopniu na poprawę bezpieczeństwa
w dzielnicy. Może przełożyć się również na większe zainteresowanie sprawami lokalnymi.
Projekt aktywizuje społeczność do wspólnego podejmowania działań i pozwala rozwijać pasje
oraz kultywować tradycję – w tym roku projekt jest rozszerzony o taniec ludowy. Rejon dziel
nicy VI Bronowice to dawna wieś, która została rozsławiona przez młodopolskich artystów.
Lokalne organizacje dbają o kultywowanie i rozpowszechnianie tradycji i folkloru w regionie.
Kurs tańca ludowego wpisuje się w tę działalność. Projekt wzbogaca ofertę kulturalną miasta
na obszarach peryferyjnych, znacznie oddalonych od centrum miasta.

Nasadzenia krzewów,
kwiatów na terenach
zielonych dzielnicy

Nasadzenia krzewów, kwiatów na terenach zie
lonych oddzielających pas jezdni od chodników
przy ulicach: Balickiej, Bronowickiej, Lindego.

Powiększenie zasobu zieleni wpłynie jednocześnie na poprawę jakości życia, jak i estetykę
miejsca.

Budowa strefy
wypoczynku w parku
Młynówka Królewska

Budowa strefy wypoczynku na wolnym powietrzu
jest kontynuacją projektu dotyczącego m.in. roz
budowy placu zabaw i budowy siłowni dla mło
dzieży i seniorów.

Realizacja projektu pozwoli na integrację mieszkańców, a także zwiększy zainteresowanie
odwiedzaniem Młynówki Królewskiej. Organizacja strefy chilloutu da możliwość na wypo
czynek na świeżym powietrzu.

1

6

7

8

9

Szacunkowy
koszt (w zł)

14 500.00 zł

40 000.00 zł

16 620.00 zł

190 000.00 zł

250 000.00 zł
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Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

Doposażenie placu
zabaw przy ul. Młodej
Polski

Doposażenie placu zabaw przy ul. Młodej Polski
na podstawie opracowanego projektu przez Za
rząd Zieleni Miejskiej.

Wymiana urządzeń zabawowych zwiększy atrakcyjność placu zabaw. Nowe urządzenia będą
służyły rekreacji rodzin z dziećmi oraz integracji, dadzą możliwość aktywnego spędzania
czasu na świeżym powietrzu.

W wakacyjnym rytmie

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku szkol
nym z terenu Dzielnicy VI. Celem jest organizacja
stacjonarnego, 5-dniowego obozu tanecznego,
który wpłynie na ponowną integrację dzieci przed
rozpoczęciem roku szkolnego, a także uaktywni
ich ruchowo.

Zorganizowany w ramach projektu obóz taneczny dla dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy VI
ma na celu integrację dzieci przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Realizacja projektu
sprzyja aktywnemu spędzaniu wolnego czasu, przyczyni się do rozwijania pasji i zainteresowań
tanecznych wśród uczestników projektu, wpłynie na kształtowanie umiejętności współpracy
w zespole/grupie.

Zajęcia z tańca dla uczniów szkoły podstawowej,
których celem jest zapoznanie się dzieci ze świa
tem tańca sportowego.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia aktywności fizycznej wśród dzieci, która
w dobie wszechobecnych multimediów drastycznie spada. Sięganie po telefony/tablety/
itp. przez coraz mniejsze dzieci negatywnie wpływa na ich koordynację ruchową. Taniec
jako forma ruchu łączy w sobie bardzo wiele form wzrokowo-ruchowych, słuchowo-rucho
wych oraz ruchowo-ruchowych. Nauka tańca od najmłodszych lat daje szansę na szybsze
opanowanie pewnych zachowań ruchowych oraz na lepsze funkcjonowanie w późniejszym
życiu. Uczy współpracy w grupie, cierpliwości i wytrwałości w podejmowanych działaniach.
Projekt popularyzuje wśród najmłodszych dyscyplinę, która często pozostaje poza pierwszym
zainteresowaniem rodziców i dzieci, a dzięki podjętym działaniom zostaje im przybliżona.

5 560.00 zł

11

Roztańczone maluchy

12

14

16

Szacunkowy
koszt (w zł)

200 000.00 zł

14 620.00 zł

Toaleta publiczna przy
placu zabaw na osiedlu
Widok

Budowa toalety przy placu zabaw na osiedlu Wi
dok. Toaleta będzie wyposażona w podjazd dla
wózków, przewijak oraz udogodnienia dla osób
niepełnosprawnych.

Projekt odpowie na potrzeby mieszkańców oraz wpłynie na poprawę infrastruktury tech
nicznej. Budowa toalety publicznej zlokalizowanej w pobliżu terenu zieleni urządzonej, gdzie
w ciągu dnia przebywa wiele osób starszych oraz rodziców z dziećmi, wpłynie znacząco
na poprawę komfortu użytkowania przestrzeni wspólnej. Zaplecze sanitarne pozwoli osobom
na dłuższy czas komfortowego przebywania na placu zabaw.

250 000.00 zł

Dolina Rudawy dla
pieszych i rowerzystów!

Bezpieczne przejście dla pieszych przez
ul. Na Błonie.

Projekt zakłada budowę bezpiecznego wyniesionego przejścia dla pieszych przez ul. Na Błonie
w ciągu Młynówki Królewskiej prowadzącym do doliny Rudawy. Ciąg Młynówka Królewska jest
bardzo chętnie uczęszczanym traktem spacerowo-rowerowym prowadzącym do atrakcyjnych
terenów rekreacyjnych. Dodatkowo w przedmiotowym rejonie służy jako dojście do szkół,
przedszkoli, sklepów, przystanków autobusowych i bloków. Ul. Na Błonie przecinająca ciąg pie
szo-rowerowy jest bardzo ruchliwą ulicą. Budowa wyniesionego przejścia przyczyni się do po
prawy stanu technicznego infrastruktury w przedmiotowej lokalizacji, zwiększy bezpieczeństwo
i komfort użytkowników ciągu spacerowego, okolicznych mieszkańców i spacerowiczów.

105 000.00 zł

Projekt zakłada umiejscowienie samoczyszczącej,
automatycznej toalety publicznej na terenach re
kreacyjnych w parku Młynówka Królewska, najle
piej w niedalekiej odległości od istniejącego placu
zabaw i siłowni zewnętrznej – przy ul. Zarzecze
(na wysokości ul. Drzymały).

Projekt zakłada umiejscowienie samoczyszczącej, automatycznej toalety publicznej na tere
nach rekreacyjnych w parku Młynówka Królewska, w sąsiedztwie istniejącego placu zabaw
i siłowni zewnętrznej (ulice Zarzecze-Drzymały). Park Młynówka Królewska stanowi atrak
cyjny i popularny rejon rekreacyjno-wypoczynkowy zarówno dla okolicznych mieszkańców, jak
i dla mieszkańców innych rejonów Krakowa. Ogródek i siłownia są często i licznie odwiedzane
przez dzieci i dorosłych. Posadowienie toalety na terenie Parku poprawi stan infrastruktury
w przedmiotowej lokalizacji i zwiększy komfort jego użytkowników.

300 000.00 zł

Budowa parku
kieszonkowego
pn. Św Wojciecha

Projekt w swym założeniu dotyczy rewitalizacji
przestrzeni zielonej w pasie parku Młynówka Kró
lewska na działkach pozyskanych w ostatnim
czasie przez Miasto.

Zagospodarowanie wskazanego terenu i stworzenie na nim mini parku kieszonkowego wpłynie
na poprawę atrakcyjności okolicy. Dodatkowe nasadzenia zwiększą estetykę miejsca. Niewielki,
ciekawie wyposażony ogólnodostępny teren wspaniale uzupełni przestrzeń publiczną jako
miejsce powszednich spotkań dla małych i dużych, dając szansę na wzmocnienie relacji
sąsiedzkich oraz wypoczynek w otoczeniu przyrody.

337 000.00 zł

Bulodrom

Projekt zakłada wybudowania dwóch torów
do gry w bule na terenie parku Młynówka Kró
lewska wraz z niewielką widownią, miejscem,
z którego będzie można oglądać rywalizację
uczestników gry.

Realizacja projektu zakłada wybudowanie torów do gry w bule, zakłada dążenie do zachęcenia
do aktywnego, zdrowego trybu życia lokalnej społeczności. Uprawianie sportów poprawia
również samopoczucie i korzystnie wpływa na stan zdrowia. Dodatkowo przybliży mieszkań
com ten mało popularny sport, przez co uatrakcyjni teren.

W ramach zadania zostaną zakupione stroje lu
dowe i teatralne, trwałe elementy scenografii
oraz syntezator wraz ze stojakiem. Przedmioty
te będą stanowiły własność Samorządowego
Przedszkola nr 38 „Akademia Zielonego Misia”.

Zakupione stroje będą mogły zostać wykorzystane podczas uroczystości organizowanych
przez przedszkole i inne placówki. Wpłynie to na rozwój zainteresowań i wiary we własne
możliwości dzieci.

Remont chodnika
przy ul. Dytmara

Remont chodnika przy ul. Dytmara na wysokości
bloków nr 2, 4, 6.

Projekt zakłada remont chodnika przy ul. Sołtysa Dytmara, wzdłuż budynków 2, 4, 6. Remont
chodnika przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury w przedmiotowej loka
lizacji oraz jej estetyki, ułatwi korzystanie z infrastruktury miejskiej i zwiększy bezpieczeństwo
pieszych, głównie okolicznych mieszkańców.

Łączymy dzielnice
– budowa podestu
wzdłuż ulicy Na Błonie

Budowa podestu wzdłuż ul. Na Błonie/Jesionowa
na odcinku od mostu na rzece Rudawa do ul. Ha
mernia, po stronie zachodniej wraz z utwardze
niem fragmentu pobocza. Podest będzie służył
wszystkim poruszającym się pomiędzy dzielnicą
Bronowice i Zwierzyniec.

Budowa podestu znacznie poprawi komfort i bezpieczeństwo niechronionych uczestników
ruchu drogowego.

Toaleta publiczna: park
Młynówka Królewska
18

19

21

Zakup strojów
teatralnych i ludowych
23

24

25

180 000.00 zł

18 000.00 zł

72 000.00 zł

337 760.00 zł
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Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

Na spacer i na pociąg
po równym chodniku

Remont chodnika przy ul. Balickiej od przy
stanku Mydlniki w kierunku granicy miasta –
do wysokości środków, z wyłączeniem odcinka
od ul. Brzezińskiego do pos. 325. Poza wskaza
nym zakresem, w dwóch kierunkach chodnik
już wyremontowany. Wyremontowany chodnik
to większy komfort i bezpieczeństwo dla pieszych,
wózków w czasie spacerów, dojścia do cmentarza
czy stacji PKP.

Projekt zakłada remont chodnika przy ul. Balickiej na odcinku od przystanku Mydlniki
w kierunku granic miasta. Przedmiotowy chodnik stanowi często uczęszczany ciąg pieszy.
Jest dojściem do pobliskich terenów rekreacyjnych, osiedli, cmentarza, przystanków MPK
i wyremontowanej stacji PKP. Remont chodnika przyczyni się do poprawy stanu technicznego
infrastruktury w przedmiotowej lokalizacji oraz jej estetyki, ułatwi korzystanie z infrastruktury
miejskiej i zwiększy bezpieczeństwo i komfort pieszych, zarówno okolicznych mieszkańców
jak i spacerowiczów.

Najskuteczniejsza jest nauka poprzez doświad
czenie. Aby poznać historię i fenomen „małej
ojczyzny” jaką dla mieszkańców są Bronowice,
proponujemy wakacyjne, bezpłatne warsztaty
malarskie połączone z tematycznym spacerem
i oprowadzaniem po Rydlówce.

Realizacja projektu pozwala przypomnieć mieszkańcom Krakowa i Dzielnicy VI, być może nieco
zapomnianą już historię Bronowic, a coraz liczniejszym nowym mieszkańcom dzielnicy – po
znać ją. W perspektywie długoterminowej, sprzyja to integracji społeczności lokalnej i budowie
silniejszej więzi pomiędzy mieszkańcami, a tą częścią Miasta. Pośrednio sprzyja to również
wzbudzeniu poczucia odpowiedzialności za najbliższą okolicę, zaangażowaniu się w jej życie
społeczno-kulturalne oraz aktywizacji społecznej poprzez podejmowanie nowych lokalnych
inicjatyw. Uczestnictwo w projekcie pozwoli zarówno dzieciom, jak i dorosłym rozbudzić lub
rozwinąć zainteresowanie sztuką, wypracować wrażliwość artystyczną i rozwinąć zdolności
manualne. Można również przewidywać wzrost zainteresowania ofertą kulturalną Miasta.

Projekt obejmuje utworzenie zielonej klasy
(outdoor classroom) wraz z wyposażeniem –
ogólnodostępnego,unikalnego miejsca do pro
wadzenia w plenerze wszelkich aktywności twór
czych i edukacyjnych.

Długoterminowym efektem realizacji powyższego zadania będzie możliwość skorzystania
z zielonej klasy w plenerze poprzez organizowanie lekcji na świeżym powietrzu, wykładów,
pogadanek, a także ogólnodostępnego miejsca spotkań dla mieszkańców dzielnicy.

W Klubie Kultury Mydlniki działało niegdyś Kino
„Klon” i zbierało się w nim wielu miłośników do
brego filmu. Klub po latach znów otwiera dla
widzów swoje drzwi do sali kinowej i chce zaprosić
na bezpłatne, comiesięczne projekcje filmów.

Realizacja projektu daje możliwość wzbogacenia oferty kulturalnej skierowanej do osób
mieszkających w znacznym oddaleniu od centrum Krakowa. Wznowienie działania „Kina Klon”
nie tylko przyczynia się do odbudowy lokalnych tradycji kulturalnych, ale i daje możliwość
budowy więzi lokalnej, gdyż czyni z mieszkańców nie tyle odbiorców, co współtwórców oferty
(poprzez otwarty wybór emitowanych filmów). Każde działanie przyczyniające się do aktywi
zacji społecznej pozwala również spodziewać się wzrostu zaangażowania mieszkańców w inne
dziedziny życia kulturalnego czy społecznego. Dużym atutem projektu jest fakt, iż spotkania
będą bezpłatne dla widza, co pozwoli na skorzystanie z oferty osobom mniej zamożnym.

26

Bronowice jak
malowane. Wakacyjne
warsztaty malarskie
27

Klasa w zieleni
29

Kino Klon – bezpłatne
seanse w Klubie
Kultury Mydlniki
30

Szacunkowy
koszt (w zł)

330 000.00 zł

6 255.00 zł

60 000.00 zł

5 600.00 zł

Mali Ratownicy

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
wraz z obsługą AED (automatyczny defibryla
tor zewnętrzny) dla dzieci z przedszkoli i szkół
z terenu dzielnicy. Zakup materiałów profilak
tyczno-edukacyjnych.

31

32

34

37

38

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED
adresowanych do dzieci z przedszkoli, szkół i placówek działających na terenie Dzielnicy VI
Miasta Krakowa oraz zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych (plakaty, maskotki,
odblaski, kubki, smycze itp.). Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED pomoże przełamać
barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora oraz
przyczyni się do wykształcenia prawidłowej postawy uczestników szkoleń wobec sytuacji
związanych z zagrożeniem zdrowia i życia oraz umiejętności zachowania się. Realizacja
tego projektu może pozytywnie wpłynąć na podniesienie poziomu i jakości wiedzy na temat
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w szczególności poprzez użycie automa
tycznych defibrylatorów zewnętrznych. Uczestnictwo w szkoleniach może przyczynić się
do ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia. Realizacja
tego zadania w ramach budżetu obywatelskiego nie powoduje konsekwencji finansowych dla
Gminy Miejskiej Kraków w kolejnych latach.

4 000.00 zł

240 000.00 zł

Remont ul. Leopolda
Kmietowicza

Remont ul. Leopolda Kmietowicza na całej jej
długości.

Projekt zakłada remont jezdni ul. Kmietowicza na całej długości. Remont jezdni przyczyni się
do poprawy stanu technicznego infrastruktury w przedmiotowej lokalizacji oraz jej estetyki,
ułatwi korzystanie z infrastruktury miejskiej i zwiększy bezpieczeństwo i komfort jazdy,
głównie okolicznych mieszkańców.

Remont i modernizacja
placu zabaw przy
ul. Tetmajera

Urządzenia na placu zabaw są już bardzo zu
żyte. Obecny plac zabaw powstał wiele lat temu,
dlatego koniecznym wydaje się wymienienie
części elementów na nowe. Bardzo potrzebne
są urządzenia dla młodszych dzieci, szczególnie
huśtawki.

Projekt pozwoli na uatrakcyjnienie przedmiotowego terenu placu zabaw. Doposażenie placu
zabaw w urządzenia dla młodszych dzieci, pozwoli na integrację zarówno dzieci, jak i rodziców
zamieszkujących najbliższą okolicę. Uatrakcyjnienie miejsca zachęci do spędzania w nim
czasu na zabawie i wypoczynku.

Zakup biletów dla
seniorów Dzielnicy VI

Projekt ma na celu aktywizację i integrację se
niorów Dzielnicy VI Bronowice. Wyjście do teatru,
kina daje taką możliwość.

Integracja i edukacja kulturalna seniorów.

Trasa Kulturowa
Bronowice Małe –
Mydlniki

Celem projektu jest dokończenie trasy kulturo
wej Bronowice – Mydlniki. Wreszcie będziemy
posiadać w dzielnicy szlak po najciekawszych
miejscach dawnych wsi podkrakowskich tj. Bro
nowic Małych i Mydlnik. Szlak oznaczony będzie
tablicami informacyjnymi.

Jest to trzecia część powstającej trasy w Bronowicach Małych. W poprzedniej edycji BO/18
wykonanych zostało 12 punktów informacji turystycznej – Bronowice Małe – Mydlniki. Wnio
skodawca zwrócił się również z prośbą o uaktualnienie miejsc realizacji tablic informacyjnych
we wniosku do Budżetu Obywatelskiego 2019.

250 000.00 zł

20 000.00 zł

13 000.00 zł
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Tytuł
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Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

Nowe książki w naszej
bibliotece

Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych
dla dwóch filii Biblioteki Kraków zlokalizowanych
w Dzielnicy VI Bronowice: filii nr 23 przy ul. Ba
lickiej 297 oraz filii nr 24 przy ul. Na Błonie 13d.

Zakup książek zapewni mieszkańcom dzielnicy dostęp do aktualnej oferty wydawniczej, bez
konieczności podróżowania w odległe części Krakowa, by je wypożyczyć.

Bądź jak Wyspiański –
konkursy z nagrodami

Projekt polega na organizowaniu: A. konkursów
artystycznych, osobno dla dzieci i dorosłych
w następujących kategoriach: 1. Proza 2. Poezja
3. Malarstwo i rysunek 4. Fotografia 5. Film
B. konkursu z wiedzy o Bronowicach osobno dla
dzieci i dorosłych.

Projekt odwołuje się do różnych dziedzin sztuki: literatury, filmu, a także do historii i tra
dycji lokalnych Bronowic, bazując na sylwetce najwybitniejszego artysty związanego z tym
regionem – Stanisława Wyspiańskiego. Projekt buduje tożsamość mieszkańców tej dzielnicy
Krakowa i wzmacnia ich kompetencje kulturowe. Zamierza wykorzystać potencjał lokalnych
ośrodków kultury, bibliotek i szkół, a także Towarzystwa Przyjaciół Bronowic, co może zaowo
cować ciekawą współpracą i nowymi pomysłami. Tworzy również nową przestrzeń spotkań
dla mieszkańców Dzielnicy VI, jednocząc ich wokół tematyki związanej z ich „małą ojczyzną”.
Jest to ciekawa forma przeniesienia działań kulturalnych na peryferia miasta, jednocześnie
angażując i przyciągając znacznie szersze grono odbiorców.

57 030.00 zł

Wybierz sobie język obcy do nauki, poziom za
awansowania na kursie online i ucz się w swoim
tempie, gdzie chcesz i kiedy chcesz. Na kompu
terze, laptopie, tablecie, smartfonie. Wystarczy
tylko dostęp do internetu.

Realizacja propozycji zadania będzie skutkować podniesieniem wśród mieszkańców Dziel
nicy VI poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się językami obcymi. Nauka
języków wpływa na lepszą pamięć, zwiększa wyobraźnię. Pogłębienie znajomości języków
obcych wśród dzieci i młodzieży podnosi ich szanse na znalezienie interesującej pracy w Polsce,
ale także zagranicą. Ponadto, w odniesieniu do osób starszych, aktywność umysłowa opóźnia
proces starzenia mózgu, demencji, postęp choroby Alzheimera.

12 500.00 zł

Celem projektu jest zachęcenie do jazdy konnej.
50 osób będzie mogło skorzystać z opłaconych
kursów w ośrodkach jazdy konnej w Dzielnicy VI
Bronowice lub jej najbliższym sąsiedztwie.

Projekt ma na celu zachęcenie mieszkańców Krakowa z Dzielnicy VI Bronowice do wzięcia
udziału w bezpłatnych zajęciach z jazdy konnej. W programie będą mogli wziąć udział miesz
kańcy od 12. roku życia, bez doświadczenia, a także ci, którzy już takie mają i chcą podnosić
swoje umiejętności jeździeckie. Jazda konna jako forma aktywnego wypoczynku korzystnie
wpływa na ciało, kształtuje sylwetkę, stymuluje mięśnie, likwiduje stres i napięcia. Kształ
tuje pewność siebie, odpowiedzialność, obowiązkowość oraz uczy współdziałania w grupie.
Realizacja projektu od lutego 2020 r. do grudnia 2020 r.

18 600.00 zł

40

Komfortowa Metoda
Nauki Języka Obcego
41

Kursy jazdy konnej
dla początkujących
i zaawansowanych
43

Szacunkowy
koszt (w zł)

20 000.00 zł

DZIELNICA VII

Zwierzyniec
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projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

Zielony ogród zabaw
przy ul. Królowej
Jadwigi 78

Stworzenie ogólnodostępnego, zielonego ogrodu,
który będzie miejscem zabaw, odpoczynku i re
laksu dla każdego przy szkole nr 32 w Krakowie.
Obecny teren jest zaniedbany i nie spełnia swojej
funkcji.

Długoterminowym efektem realizacji powyższego zadania będzie stworzenie ogólnodostęp
nego zielonego ogrodu, który będzie miejscem zabaw, odpoczynku i relaksu dla dzieci jak
i dorosłych mieszkańców dzielnicy.

Oko na śmieciarzy

Projekt zakłada zainstalowanie systemu fotopu
łapek w olszanickim lesie olszowo-jesionowym,
przy potoku Olszanickim. Jest to system kamer
rejestrujących nielegalne wywozy śmieci, które
są plagą w tym zielonym zakątku osiedla Ol
szanica.

Oszacowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej UMK roczne koszty utrzymania trzech
fotopułapek związane z wymianą baterii wynoszą: • koszt zakupu 12 akumulatorów AA
do jednej fotopułapki: 195 zł • roczny koszt zakupu akumulatorów do trzech fotopułapek:
195 × 3 = 585 zł. W związku z powyższym, szacunkowe roczne koszty utrzymania trzech
fotopułapek wyniosą ok. 585 zł.

Utworzenie mini sadu z krzewami owocowymi
(np. maliny, agrest, porzeczki, dereń jadalny)
w pobliżu Rudawy obok placu zabaw przy Focha.
Sad będą mogli odwiedzać spacerujący wzdłuż
Rudawy oraz rodzice i dzieci korzystający z po
bliskiego placu zabaw.

Założenie sadu wpłynie na poprawę estetyki i komfortu życia mieszkańców, jako miejsca
wypoczynku i edukacji. Rozwiązanie zwiększy atrakcyjność okolicy.

Bezpieczna ulica
Emaus – nowa
nawierzchnia

Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Emaus
od strony al. Focha do ulicy Piastowskiej.

Poprawa stanu nawierzchni oraz bezpieczeństwa użytkowania ulicy Emaus.

Nowa studnia miejska
oraz ławki przy placu
Na Stawach

Celem projektu jest remont studni znajdującej się
przy Placu na Stawach oraz ustawienie ławek dla
odpoczywających podczas zakupów (w szczegól
ności seniorów).

Celem projektu jest modernizacja istniejącej studni przy Placu na Stawach oraz montaż ławek.
Realizacja projektu zapewni mieszkańcom możliwość wypoczynku podczas codziennych
zakupów na placu, a także poprawi estetykę okolicy.

1

3

Owocowy sad miejski
nad Rudawą
4

5

6

Szacunkowy
koszt (w zł)

140 000.00 zł

10 540.00 zł

70 000.00 zł

393 880.00 zł

100 000.00 zł

39

40

Nr
projektu

7

Tytuł
projektu

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

Wyremontujmy
chodniki
na Zwierzyńcu!

Wspólnie możemy zdecydować o naprawie
chodników w naszej dzielnicy! Dzięki projektowi,
wymiany doczekają się spore odcinki traktów po
łożonych przy ul. Stachowicza, ul. Księcia Józefa
(Przegorzały) oraz ul. Olszanickiej.

Poprawa estetyki oraz bezpieczeństwa osób poruszających się wskazanymi w projekcie chod
nikami.

Kwitnące Przegorzały

Budowa pergoli z kilkoma siedziskami, tworzą
cej zacienione miejsce wypoczynku w ogródku
jordanowskim u zbiegu ul. Jodłowej i Skibowej
w Krakowie-Przegorzałach.

Montaż pergoli, którą zakłada projekt wpłynie na poprawę jakości wspólnej przestrzeni, pod
względem funkcji wypoczynkowej. Dodatkowe nasadzenia zieleni znacząco podniosą walory
estetyczne, jak i rekreacyjne miejsca, wpłyną pozytywnie na komfort życia, a przede wszystkim
pergola wpłynie na jakość wypoczynku mieszkańców.

62 000.00 zł

Posadowienie toalety typu toi-toi na ogródku
jordanowskim u zbiegu ul. Jodłowej i Skibowej
w Krakowie-Przegorzałach.

Projekt zakłada posadowienie toalety typu toi-toi i jej serwisowanie na ogródku jordanowskim
u zbiegu ul. Jodłowej i Skibowej w Krakowie. Ogródek jordanowski u zbiegu ulic Jodłowej
i Skibowej leży w obszarze Przegorzały, stanowiącym atrakcyjny i popularny rejon rekreacyj
no-wypoczynkowy. Ogródek jest często i licznie odwiedzany przez rodziny z dziećmi nie tylko
okolicznych mieszkańców, ale również z innych rejonów Krakowa. Posadowienie toalety przy
ogródku jordanowskim poprawi stan infrastruktury w przedmiotowej lokalizacji i zwiększy
komfort jego użytkowników.

5 000.00 zł

8

Toaleta na ogródku
jordanowskim
9

Realizacja projektu pozwoli na zachowanie kondycji oraz utrzymanie dobrej formy zarówno
młodszych jak i starszych pokoleń. Dodatkowo wspomoże aktywność fizyczną osób z urazami
poprzez wykonywanie nieforsownych ćwiczeń.

Budowa
mini skateparku
przy ul. Jodłowej

Zadanie obejmuje budowę u zbiegu ulic Jodłowej
i Księcia Józefa obiektu sportowo-rekreacyjnego
dla dzieci i młodzieży o wymiarach ok. 25x10 m,
przeznaczonego do sportów indywidualnych –
jazdy na łyżworolkach, deskorolkach, rowerach
i hulajnogach.

Budowa mini skateparku, którą zakłada projekt, znacząco przyczyni się do propagowania
sportu i rozwoju kultury fizycznej wśród lokalnej społeczności. Inwestycja wpłynie na poprawę
jakości życia dzieci i młodzieży, miejsce może stać się czynnikiem integrującym mieszkańców
dzięki rozwijaniu wspólnych pasji i umiejętności. Uprawianie sportów poprawia również
samopoczucie i korzystnie wpływa na stan zdrowia.

Aktywnie na świeżym
powietrzu – siłownia
plenerowa

Projekt zakłada stworzenie ogólnodostępnej
siłowni plenerowej przy kompleksie boisk spor
towych przy ul. Korzeniaka.

Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka,
wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, mło
dzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

10

11

16

393 880.00 zł

Projekt zakłada zbudowanie „siłowni” na otwar
tym terenie w rejonie Kopca Kościuszki. Tysiące
krakowian przybywają tam w celach rekreacyj
nych, a codziennie przebiegają tamtędy setki
biegaczy. Potrzebny jest tam plac ćwiczeń.

Siłownia pod chmurką
przy Kopcu Kościuszki

Szacunkowy
koszt (w zł)

180 000.00 zł

393 800.00 zł

90 000.00 zł

Strefa wolnej książki
pod muralem
w Przegorzałach

19

Rekonstrukcja
al. Kasztanowej
21

Mali Ratownicy

Projekt przewiduje utworzenie strefy wolnej
książki w Zielonym Centrum Przegorzał. Strefa
składać się będzie z bookcrossowej publicznej
biblioteczki, komponującej się z terenem zielo
nym oraz z drugiej części muralu zamykającej
wizualnie tę strefę.

Projekt, nawiązujący do projektów wcześniej zrealizowanych w tej okolicy, pokazuje jak dane
miejsce potrafi jednoczyć mieszkańców, a jedna aktywność stymulować społeczność lokalną
do kolejnych działań na rzecz poprawy i doskonalenia swojej małej dzielnicowej przestrzeni.
Otwarcie ogólnodostępnej biblioteczki w zielonej przestrzeni, dodatkowo upiększonej dzie
łami street artu, jest inicjatywą poszerzającą oddziaływanie kultury na życie codzienne
mieszkańców. Daje łatwą i prostą możliwość korzystania z literatury, wymiany posiadanych
egzemplarzy książkowych pomiędzy czytelnikami, dającą w przyszłości pole do stworzenia
dyskusji czytelniczych. Projekt jest cennym działaniem promującym czytelnictwo, zwłaszcza
w kontekście coraz bardziej drastycznych doniesień kolejnych raportów o stanie polskiego
czytelnictwa. Realizacja może przyczynić się do wzrostu zainteresowania czytelnictwem,
umożliwi sięgnięcie po książkę osobom, które zazwyczaj nie są tym zainteresowane. Projekt
jest także elementem wspierającym markę Krakowa – Miasta Literatury UNESCO.

Projekt dotyczy rekonstrukcji zieleni obu stron
al. Kasztanowej i polega na: odtworzeniu pasów
zieleni poprzez wymianę ziemi i wysiew trawy,
nasadzeniu kasztanowców będących drzewem
historycznie uzasadnionym, wykonaniu zabez
pieczeń.

Projekt zakłada odtworzenie zieleni wzdłuż alei i przywrócenie jej reprezentacyjnego wyglądu.
Wpłynie to na poprawę estetyki wyglądu całej okolicy.

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
wraz z obsługą AED (automatyczny defibryla
tor zewnętrzny) dla dzieci z przedszkoli i szkół
z terenu Dzielnicy. Zakup materiałów profilak
tyczno-edukacyjnych.

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED
adresowanych do dzieci z przedszkoli, szkół i placówek działających na terenie Dzielnicy VII
Miasta Krakowa oraz zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych (plakaty, maskotki,
odblaski, kubki, smycze itp.). Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED pomoże przełamać
barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora oraz
przyczyni się do wykształcenia prawidłowej postawy uczestników szkoleń wobec sytuacji
związanych z zagrożeniem zdrowia i życia oraz umiejętności zachowania się. Realizacja
tego projektu może pozytywnie wpłynąć na podniesienie poziomu i jakości wiedzy na temat
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w szczególności poprzez użycie automa
tycznych defibrylatorów zewnętrznych. Uczestnictwo w szkoleniach może przyczynić się
do ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia. Realizacja
tego zadania w ramach budżetu obywatelskiego nie powoduje konsekwencji finansowych dla
Gminy Miejskiej Kraków w kolejnych latach.

22

23

Ścieżka zdrowia –
żyj zdrowo i aktywnie

W malowniczej okolicy lasu wolskiego chcemy
aktywnie spędzać czas! Celem projektu jest wyko
nanie ścieżki zdrowia na al. Jerzego Waszyngtona
pomiędzy Kopcem Kościuszki a ul. Starowolską.

14 000.00 zł

290 000.00 zł

Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka,
wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, mło
dzieży i dorosłych mieszkańców miasta Krakowa.

4 000.00 zł

87 000.00 zł

41

42

Nr
projektu

Tytuł
projektu

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

Kulturalny Zwierzyniec

Cykl koncertów i przedstawień dla dorosłych,
młodzieży i dzieci – mieszkańców dzielnicy VII
Zwierzyniec.

Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie Dzielnicy VII, integracja mieszkańców.

Projekt zakłada zakup urządzeń zabawowych
oraz małej architektury zgodnie z projektem
opracowanym dla ogródka jordanowskiego przy
ul. Orlej.

Doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia dla dzieci, pozwoli na integrację zarówno dzieci
jak i rodziców zamieszkujących najbliższą okolicę. Uatrakcyjnienie miejsca poprzez ciekawe
urządzenia jak choćby tyrolka zachęci do spędzania w nim czasu na zabawie. Dodatkowo
montaż żagli zacieniających sprawi, że plac zabaw stanie się komfortowym miejscem, nawet
w upalne dni.

83 200.00 zł

Wystawa plenerowa ukazująca piękno oraz
zaśmiecenie rudawy; organizacja zajęć eduka
cyjnych dla uczniów; utworzenie plakatów edu
kacyjnych.

Projekt Czyste wały Rudawy ma na celu uświadomienie mieszkańcom Krakowa jaki negatywny
wpływ niesie za sobą zaśmiecanie. Rzeka Rudawa od lat służyła mieszkańcom jako miejsce
spotkań, pikników i wspólnego odpoczynku. Od pewnego czasu obserwuje się znaczne za
śmiecenie wałów i samej rzeki. Kampania ma na celu przywrócenie rzece dawnej świetności
oraz uświadomienie ludziom jak negatywne skutki niesie za sobą zaśmiecanie środowiska.
W projekcie zaproponowano wystawę zdjęć plenerowych na wałach rzeki oraz wywieszenie
plakatów na przystankach przedstawiających stopień zaśmiecenia Rudawy. W planach jest
także zorganizowanie warsztatów uświadamiających dla najmłodszych mieszkańców.

10 000.00 zł

Projekt zakłada budowę wybiegu dla psów wraz
z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Dziel
nicy VII Zwierzyniec w rejonie ul. Wioślarskiej
(ewentualny dojazd od strony ul. Księcia Józefa).

Z uwagi na brak na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec infrastruktury dla psów, powstanie
wybiegu znacząco poprawiło by jakość życia mieszkańców, którzy mogliby spokojnie wypusz
czać swoje psy w specjalnie wyznaczonej do tego strefie. Wybieg dla psów mógłby również
integrować właścicieli psów.

265 000.00 zł

24

Bielany – doposażenie
placu zabaw ul. Orla
25

Czyste wały Rudawy

26

28

Wybieg dla psów
na Zwierzyńcu

Szacunkowy
koszt (w zł)

43 000.00 zł

DZIELNICA VIII

Dębniki

Nr
projektu

Tytuł
projektu

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

Skwery dla Ludwinowa
(os. Podwawelskie)

Projekt ma na celu stworzenie i oficjalne nazwa
nie skwerów w postaci parków kieszonkowych
w wybranych miejscach Ludwinowa, czyli w oko
licach osiedla Podwawelskiego, co jest kontynu
acją działań zapisanych w Społecznym Planie
dla Ludwinowa.

Realizacja przedmiotowego projektu zapewni nowe miejsca odpoczynku dla mieszkańców
i osób przebywających we wskazanej okolicy. Zadanie wpłynie na poprawienie jakości okolicy.
Dodatkowe nasadzenia poprawią estetykę miejsc, a mała architektura stworzy to miejsce
przyjaznym dla społecznej lokalności.

Oświetlenie
ulicy Spacerowej

Ulica Spacerowa w Krakowie jest częściowo
oświetlona, a w części nie. Chodzi o bezpieczeń
stwo dzieci i wszystkich korzystających z tego
traktu.

Projekt zakłada budowę oświetlenia przy ul. Spacerowej na nieoświetlonym odcinku
ok. 670 mb – od posesji nr 15 do 75. Budowa oświetlenia przyczyni się do poprawy bezpie
czeństwa i komfortu poruszania się mieszkańców.

Ogólnodostępne boisko
sportowe na Zakrzówku

Projekt dotyczy budowy ogólnodostępnego bo
iska sportowego, przeznaczonego do codziennej
gry i ruchu na świeżym powietrzu.

Projekt zakłada utworzenie ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego, które
zachęci do aktywnego, zdrowego trybu życia lokalną społeczność. Wpłynie także pozytywnie
na budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich oraz integrację mieszkańców.

Plac aktywnego
wypoczynku
dla młodzieży
na Zakrzówku

Projekt dotyczy budowy ogólnodostępnego placu
aktywnego wypoczynku o wymiarach ok. 7x40 m,
z elementami małej architektury (kosze do gry,
drążki, stół do pingponga), przeznaczonego
głównie dla młodzieży i starszych dzieci, ale
również dorosłych.

Zadanie zakłada budowę placu aktywnego wypoczynku dla starszych dzieci, młodzieży i do
rosłych. Zadanie wzbogaci program aktywnego spędzania czasu dla ludzi z całego Krakowa.
Realizacja projektu uatrakcyjni wskazany teren i z pewnością zachęci młodzież do podniesienia
swojej sprawności fizycznej, spędzenia wolnego czasu w sposób dla niej korzystny.

Letni Ogród Kultury
w Pychowicach

Strefa relaksu, edukacji i integracji społeczności
lokalnej, dla dzieci i dorosłych wyposażona m.in.
w leżaki, zadaszenie, urządzenia ogrodowe dla
dzieci. Projekt rozwija koncepcję urządzenia te
renu przy ul. Zakrzowieckiej.

Ogrody społeczne to sposób na bliski kontakt z naturą. Dzięki konieczności wykonywania
drobnych prac wpływają znacząco na aktywizację ruchową osób, które uczestniczą w ich
tworzeniu. Jest to również doskonały sposób na podniesienie wiedzy i kompetencji z zakresu
ogrodnictwa. Jako samo miejsce ogród społeczny podniesie wartość estetyczną. Poprawi
jakość życia mieszkańców, a dzięki wspólnemu działaniu wpłynie pozytywnie na procesy
społeczne wśród lokalnych społeczności, takich jak wspólne poczucie sprawczości i dbałości
o wspólny cel.

4

5

8

9

10

Szacunkowy
koszt (w zł)

667 000.00 zł

224 000.00 zł

650 000.00 zł

220 000.00 zł

200 000.00 zł

43

44

Nr
projektu

Tytuł
projektu

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

SkatePark Pychowice

Skatepark to specjalny tor przeznaczony do upra
wiania sportów ekstremalnych (jazda na desko
rolce, hulajnodze, BMX czy wyczynowa jazda
na rolkach). W skateparku może znajdować się
wiele przeszkód przeznaczonych do nauki trików.

Utworzenie skateparku wpłynie na poprawę jakości aktywnego spędzania czasu przez dzieci
i młodzieży. Realizacja projektu wpłynie na sprawność fizyczną, koncentrację, utrzymywanie
równowagi oraz na ogólną motorykę ciała. Skatepark będzie idealnym miejscem do nawią
zywania nowych znajomości poprzez wspólną zabawę.

Rozwijamy talenty
dzieci oraz integrujemy
rodziny ze Skotnik

Rozwijamy talenty dzieci w różnym wieku
(od 0-3 lat, przedszkolnym oraz szkolnym) po
przez zajęcia o charakterze edukacyjnym, rucho
wym, ogólnorozwojowym i kulturalnym. Promu
jemy talenty dzieci na imprezach integrujących
rodziny z osiedla Skotniki.

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju zainteresowań i talentów dzieci ze Skotnik oraz
integracji rodzin. Pozwoli na nawiązanie nowych znajomości, umożliwi wymianę doświadczeń
i pozwoli stworzyć poczucie wspólnoty.

Wyskocz na rower

North Shore są to drewniane lub stalowe kładki
służące do zwiększania technicznej trudności tras

Opinia ZZM-u: Lokalizacja winna zapewniać zachowanie roślinności oraz jak najmniejszą inge
rencję w strefę korzeniową i bezwzględne zachowanie korzeni szkieletowych odpowiedzialnych
za statykę. Na etapie sporządzania projektu budowlanego należy uzyskać pisemną akceptację
tut. Zarządu w przypadku ingerencji w działki pozostające w zarządzie tut. Jednostki (w bez
pośrednim sąsiedztwie znajdują się użytki leśne oraz inne tereny pozostające w utrzymaniu
tut. Jednostki). Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich,
rozrywka, wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Krakowa.

12

17

18

Samochód ratowniczy
dla straży pożarnej
19

20

Otwarte zajęcia
biegowo-ruchowe
na terenie Dzielnicy VIII

Samochód typu pickup z napędem 4x4, po
siadający kabinę dla pięciu ratowników, oraz
wyposażony w agregat wysokociśnieniowy
wodno-pianowy, posłuży do ciągnięcia łodzi ra
towniczej oraz pompy wysokiej wydajności oraz
akcji w parku krajobrazowym.

Zakup specjalistycznego pojazdu przeznaczonego do działań ratowniczo-gaśniczych przyczyni
się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy.

Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkań
ców naszej dzielnicy, a w szczególności dzieci
i młodzieży, poprzez organizację, profesjonal
nych, bezpłatnych zajęć biegowo-ruchowych
na terenie naszych 3 osiedli: Podwawelskiego,
Europejskiego i Ruczaju.

Projekt zakłada zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom Dzielnicy VIII poprzez zajęcia
biegowo-ruchowe.

Szacunkowy
koszt (w zł)

445 000.00 zł

134 500.00 zł

80 000.00 zł

85 000.00 zł

4 000.00 zł

21

22

Warsztaty
programowania
dla dzieci
w wieku 8-10 lat

Warsztaty programowania w języku Scratch dla
dzieci w wieku 8-10 lat. Warsztaty odbędą się
na terenie Szkoły Podstawowej nr 25 w terminie
marzec – czerwiec 2020. Zajęcia zaplanowano
jako dziesięć 90-minutowych spotkań.

Umiejętność programowania ma duże znaczenie dla rozwoju i edukacji dziecka, które z od
biorcy treści obecnych w Internecie staje się twórcą nowych wartości. Realizacja projektu
uświadamia dzieciom, że korzystanie z komputera nie musi oznaczać jedynie zabawy, tj, np. gier
czy oglądania kreskówek, ale może prowadzić do samodzielnego tworzenia. Daje to poczucie
sprawczości i podnosi samoocenę dziecka. Programowanie to forma pożytecznego spędzania
wolnego czasu, sprzyjająca kształtowaniu nowych zainteresowań i pasji.

10 120.00 zł

Czytam – gram –
słucham!

Zakup książek, gier planszowych, audiobooków
dla filii nr 31 Biblioteki Kraków.

Zakup komiksów, audiobooków i gier planszowych, jako nowych form wpłynie na rozszerzenie
oferty filii nr 31 Biblioteki Kraków. Projekt ułatwi również mieszkańcom dzielnicy dostęp
do nowości wydawniczych.

12 000.00 zł

Wygodniejszy chodnik

Remont zdewastowanego chodnika (pozosta
łości po chodniku). Bardzo niebezpieczne miej
sce do pokonania przez osoby starsze, matki
z dziećmi, wózki.

Zaproponowany remont chodnika przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruk
tury w przedmiotowej lokalizacji, ułatwi korzystanie z infrastruktury miejskiej, zwiększając
komfort poruszania się pieszym.

Plac zabaw dla dzieci
w Pychowicach przy
ul. Zakrzowieckiej

Budowa i wyposażanie placu zabaw dla dzieci,
w planowanym parku przy ulicy Zakrzowiec
kiej w Pychowicach. Wyposażenie placu zabaw
obejmować będzie urządzenia dla różnych grup
wiekowych dzieci.

Utworzenie placu zabaw pozwoli aktywnie spędzać czas dzieciom z różnych grup wiekowych.
Plac zabaw z urządzeniami zabawowymi i sprawnościowymi będzie miał istotne znaczenie dla
rozwoju użytkowników i wzmocnienia więzi rodzinnych. Dodatkowo, dobrze dobrane urządze
nia wpłyną na sprawność fizyczną, koncentrację, utrzymywanie równowagi oraz na ogólną
motorykę ciała. Dzięki budowie proponowanego placu łatwiejsze będzie nawiązywanie kon
taktów wśród mieszkańców dzielnicy VIII Dębniki, gdzie żyje wiele młodych rodzin z dziećmi.

250 000.00 zł

Nie daj się zalać!!!

Celem zadania jest zabezpieczenie mieszkańców
dzielnicy przed skutkami powodzi.

Co jakiś czas Kraków narażony jest na powodzie i podtopienia. Rozwój urbanistyczny miasta
sprawia, że jest coraz mniej gruntu chłonnego i dlatego każda woda stanowi coraz większe
zagrożenie mieszkańców i przyległych terenów. Zakup pompy pozwoli na ograniczenie szkód
wynikających z tego typu anomalii.

77 400.00 zł

Oświetlony chodnik połączy ulicę Kobierzyńską
(od wylotu ulicy Sąsiedzkiej) z ulicą Zalesie.
Przebiegnie w miejscu nieutwardzonej i błot
nistej ścieżki, z której regularnie korzystają
mieszkańcy osiedla. Długość chodnika 265 m
szerokość 1,5 m.

Budowa chodnika znacząco zwiększy bezpieczeństwo i komfort poruszania się pieszych,
montaż oświetlenia wpłynie również na poprawę jakości życia mieszkańców. Projekt poprawi
infrastrukturę okolicy.

25

26

27

Suchą nogą
do tramwaju
32

240 000.00 zł

410 000.00 zł

45

46

Nr
projektu

34

35

Tytuł
projektu

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

Oświetlenie
na ul. Zakrzowieckiej
oraz Gronostajowej

Montaż min. 6 lamp oświetleniowych przy ulicy
Zakrzowieckiej w Krakowie oraz 4 lamp oświetle
niowych przy ulicy Gronostajowej na nieoświetlo
nym odcinku wzdłuż lasu „Park za Kampusem”.

Projekt zakłada budowę oświetlenia przy ul. Zakrzowieckiej – 6 słupów oraz ul. Gronostajowej
– 4 słupy – łącznie 10 słupów oświetleniowych. Budowa oświetlenia przyczyni się do poprawy
bezpieczeństwa i komfortu poruszania się mieszkańców.

Mali Ratownicy

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
wraz z obsługą AED (automatyczny defibrylator
zewnętrzny) dla dzieci z przedszkoli i szkół z te
renu dzielnicy. Zakup materiałów profilaktyczno
‑edukacyjnych

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED
adresowanych do dzieci z przedszkoli, szkół i placówek działających na terenie Dzielnicy
VIII Miasta Krakowa oraz zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych (plakaty, maskotki,
odblaski, kubki, smycze itp.). Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED pomoże przełamać
barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora oraz
przyczyni się do wykształcenia prawidłowej postawy uczestników szkoleń wobec sytuacji
związanych z zagrożeniem zdrowia i życia oraz umiejętności zachowania się. Realizacja
tego projektu może pozytywnie wpłynąć na podniesienie poziomu i jakości wiedzy na temat
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w szczególności poprzez użycie automa
tycznych defibrylatorów zewnętrznych. Uczestnictwo w szkoleniach może przyczynić się
do ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia. Realizacja
tego zadania w ramach budżetu obywatelskiego nie powoduje konsekwencji finansowych dla
Gminy Miejskiej Kraków w kolejnych latach.

Szacunkowy
koszt (w zł)

110 000.00 zł

4 000.00 zł

DZIELNICA IX

Łagiewniki-Borek Fałęcki

Nr
projektu

Tytuł
projektu

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

2

Plac zabaw
i zewnętrzna siłownia
plenerowa w Łagiew
nikach

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i ze
wnętrznej siłowni plenerowej dla społeczności
łagiewnickiej przy Szkole Podstawowej nr 56.

Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka,
wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, mło
dzieży i dorosłych mieszkańców miasta Krakowa.

3

„Siłownia
pod chmurką” w parku
Solvay w Borku
Fałęckim

Wyjątkowo atrakcyjna lokalizacja 5 urządzeń
siłowych dla każdego w centrum parku Solvay
przy ul. Żywieckiej Bocznej. W pobliżu: ogródek
jordanowski, toaleta, miejsca postojowe.

Przedmiotowy projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności okolicy oraz aktywizację lokalnej
społeczności w tak ważnych aspektach jak zdrowie czy kultura fizyczna. Głównym założeniem,
jest dążenie do aktywnego, zdrowego trybu życia młodzieży, dorosłych oraz osób w wieku
emerytalnym, jak i rencistów i osób niepełnosprawnych.

Modernizacja z doposa
żeniem w urządzenia
zabawowe placu zabaw
w parku Solvay

Plac zabaw przy ul. Żywieckiej Bocznej cieszy
się ogromnym powodzeniem rodziców z dziećmi,
dodatkowo posiada dużo miejsc parkingowych,
co czyni go szczególnie atrakcyjnym dla miesz
kańców naszej dzielnicy.

Doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe zwiększy atrakcyjność placu zabaw.
Nowe urządzenia będą służyły rekreacji rodzin z dziećmi oraz integracji, dadzą możliwość
aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Budki lęgowe dla
ptaków w parku Solvay

W celu pomocy ptakom w zakładaniu lęgów
w parku Solvay zostaną dowieszone na drzewach
budki lęgowe. Zwiększenie liczby małych ptaków
śpiewających uatrakcyjni pobyt odpoczywających
w parku Solvay. Natomiast umieszczenie schro
nów dla nietoperzy wspomoże populacje licznie
występujących w parku Solvay nietoperzy.

Ptaki odgrywają bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu ekosystemu miejskiego, jak choćby
dzięki efektywnemu ograniczeniu liczebność uciążliwych owadów. Budki dla ptaków w miej
skim środowisku mają pozytywne skutki dla zachowania różnorodności przyrody w mieście.
Obecnie, zwłaszcza w miastach, zmniejsza się liczba starych drzew, które zawierają dziuple
(naturalne miejsca lęgowe dla ptaków) co ma negatywny wpływ na liczebność ptaków.
Ptakom w środowisku miejskim zazwyczaj pozbawionym starych drzew z dziuplami i z coraz
bardziej ograniczanymi możliwościami gnieżdżenia się w ocieplanych budynkach, brakuje
miejsc do zakładania gniazd a to powoduje, że zmuszone są korzystać z każdej możliwości,
którą im stworzymy. W związku z powyższym, wieszanie budek w Parku Solvay, w dłuższym
okresie czasu, powinno przyczynić się do zahamowania spadku liczebności ptaków i dawać
nadzieję na stworzenie warunków do zachowania populacji ptasiej w miastach. Dodatkowo
umieszczenie schronów dla nietoperzy wspomoże populacje.

7

8

Szacunkowy
koszt (w zł)

184 200.00 zł

60 000.00 zł

300 000.00 zł

20 000.00 zł

47

48

Nr
projektu

10

Tytuł
projektu

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

Więcej cienia, więcej
zabawy!

Zasadzenie kilku dużych drzew i doposażenie
placu zabaw przy ul. Fredry.

Powiększenie zasobu zieleni wokół placu zabaw wpłynie jednocześnie na poprawę jakości
życia jak i estetykę miejsca. Dodatkowo montaż urządzeń zwiększy atrakcyjność tego terenu.
Nowe urządzenia będą służyły rekreacji rodzin z dziećmi oraz integracji, dadzą możliwość
aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Monitoring stadionu
KS Borek i jego okolicy

Teren stadionu KS Borek jest miejscem odwie
dzanym przez wielu mieszkańców m.in. rodziny
z dziećmi. Monitoring podniesie poziom bez
pieczeństwa osób tam przebywających, pozwoli
na powstrzymanie złych zachowań i na identy
fikację sprawców zdarzeń.

Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka,
wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, mło
dzieży i dorosłych mieszkańców miasta Krakowa.

Powstanie parku na obszarze pomiędzy ul. G. Roi,
Turowicza, Fredry oraz istniejącym ogródkiem
jordanowskimi przy wykorzystaniu istniejących
nasadzeń.

Złożony projekt obejmuje etap II realizacji zadania „Park w Łagiewnikach”. Realizacja zadania
da możliwość odpoczynku wśród drzew i zieleni, a ogólna dostępność to szansa na wzmoc
nienie relacji sąsiedzkich oraz na edukację uczniów. Dla Mieszkańców terenu Łagiewnik
wnioskowany teren jest jedynym możliwym miejscem, który może być zagospodarowany
jako park. Zlokalizowanie parku w bezpośrednim sąsiedztwie zamieszkania podniesie walory
środowiskowe. Ciągle powiększająca się zabudowa Łagiewnik uzyska zwarty teren zielony
z funkcją wypoczynkowo-rekreacyjną oraz sportową, który będzie służył mieszkańcom.

Projekt zakłada rewitalizację placu zabaw
w parku Solvay przy ul. Żywieckiej Bocznej, który
swoje lata świetności ma już za sobą. Rewitaliza
cja sprawi, że mieszkańcy dzielnicy wraz z dziećmi
będą mieli możliwość aktywnego spędzania wol
nego czasu.

Rewitalizacja placu zabaw zwiększy atrakcyjność terenów oraz stanie się miejscem rekreacji
dla rodzin z dziećmi i integracji mieszkańców. Dodatkowo teren zyska funkcje edukacyjną i in
formacyjną. Remont placu zabaw poprawi jakość życia osób korzystających z niego na co dzień.

11

Park w Łagiewnikach
– etap II
13

Leśny plac zabaw
w parku Solvay
14

Szacunkowy
koszt (w zł)

128 000.00 zł

65 000.00 zł

302 520.00 zł

300 000.00 zł

Mali Ratownicy

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
wraz z obsługą AED (automatyczny defibryla
tor zewnętrzny) dla dzieci z przedszkoli i szkół
z terenu Dzielnicy. Zakup materiałów profilak
tyczno-edukacyjnych.

17

18

19

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED
adresowanych do dzieci z przedszkoli, szkół i placówek działających na terenie Dzielnicy IX
Miasta Krakowa oraz zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych (plakaty, maskotki,
odblaski, kubki, smycze itp.). Szacunkowy łączny koszt realizacji zadania wynosi: 4 000,00 zł.
Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED pomoże przełamać barierę strachu związaną
z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora oraz przyczyni się do wykształcenia
prawidłowej postawy uczestników szkoleń wobec sytuacji związanych z zagrożeniem zdrowia
i życia oraz umiejętności zachowania się. Realizacja tego projektu może pozytywnie wpłynąć
na podniesienie poziomu i jakości wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycz
nej, w szczególności poprzez użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Uczest
nictwo w szkoleniach może przyczynić się do ograniczenia liczby zgonów spowodowanych
nagłym zatrzymaniem krążenia. Realizacja tego zadania w ramach budżetu obywatelskiego
nie powoduje konsekwencji finansowych dla Gminy Miejskiej Kraków w kolejnych latach.

4 000.00 zł

Borkowskie ogrody
– jako zielony filtr
antysmogowy

Projekt zakłada rewitalizację zieleni osiedlowej
i przestrzeni publicznej, małej architektury,
stworzenie mini kącików zabaw dla dzieci, zakup
i montaż ławek.

Rewitalizacja wspaniale uzupełni ogólnodostępną przestrzeń publiczną jako miejsce powsze
dnich spotkań dla mieszkańców, dając im szansę na wzmocnienie relacji sąsiedzkich oraz
wypoczynek w otoczeniu zieleni. Montaż nowych elementów małej architektury umożliwi
wspólne spędzanie czasu na powietrzu.

298 700.00 zł

Magnoliowy zagajnik
etap II

Projekt zakłada rewitalizację zaniedbanego te
renu zlokalizowanego wśród zabudowy mieszka
niowej przy ul. Fredry obejmującego nasadzenia
zieleni i zagospodarowanie terenu dla potrzeb
rekreacyjnych mieszkańców.

Złożony projekt obejmuje etap II realizacji „Magnoliowy zagajnik”. Realizacja zadania pozwoli
na zagospodarowanie zgodne z oczekiwaniami mieszkańców terenu położonego wśród bu
dynków wielorodzinnych oraz poprawi komfort życia. Lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie
zamieszkania podniesie walory środowiskowe otoczenia. Mieszkańcy uzyskają teren zielony
z funkcją wypoczynkowo-rekreacyjną.

100 000.00 zł

49

50

DZIELNICA X

Swoszowice

Nr
projektu

Tytuł
projektu

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

10 klombów kwietnych
dla Dzielnicy X

Dzielnica X, a szczególnie osiedle Kliny potrze
buje zieleni i kwiatów. Projekt przewiduje powsta
nie 10 klombów z różnymi kwiatami na terenie
Dzielnicy X.

Utworzenie klombów kwietnych pozwoli na poprawę walorów estetycznych okolicy. Miesz
kańcom brakuje zieleni a w szczególności zieleni kwitnącej. Pojawią się kolejne powierzchnie
zielone zdolne do absorbcji zanieczyszczeń. Dzielnica zyska elementy korzystnie wpływające
na wizualne walory ulic, skwerów i parków, a przebywanie w zielonych wnętrzach będzie
sprzyjało pozytywnemu samopoczuciu mieszkańców.

Projekt dotyczy zakupu nowości wydawniczych,
audiobooków, sprzętu komputerowego oraz ele
mentów drobnego wyposażenia, dofinansowania
działalności kulturalno-oświatowej adresowanej
do mieszkańców Dzielnicy X i użytkowników filii
nr 35 Biblioteki Kraków.

Zakup książek i audiobooków ułatwi dostęp do aktualnej oferty wydawniczej, a planowane
spotkania, warsztaty, wyjścia do muzeów będą dodatkowym motywatorem do wyjścia z domu
i skorzystania z oferty kulturalnej.

Ławki na przystankach
ul. Niewodniczań
skiego, Chałubińskiego
i Szybisko

Projekt zakłada montaż ławek na istniejących
przystankach autobusowych wzdłuż ulic: H. Nie
wodniczańskiego, T. Chałubińskiego i Szybisko.

Montaż ławek przy przystankach poprawi jakość świadczonych usług w ramach MPK i sta
nowić będzie udogodnienie dla osób korzystających z przystanku.

Remonty chodników
i ulic w Dzielnicy X

Projekt dotyczy kompleksowego remontu ulic
i chodników na osiedlach: Opatkowice, Kliny,
Swoszowice i ma na celu poprawę infrastruktury
na terenie Dzielnicy X.

Projekt zakłada remont wskazanych ulic i chodników w osiedlach Dzielnicy X: Opatkowice,
Kliny, Swoszowice do wysokości wskazanych środków. Wskazane w projekcie ulice (Kłuszyń
ska, Judyma, Szybisko) cechują się dużym natężeniem ruchu pieszych i pojazdów. Stanowią
dojazd i dojście do osiedli i szkół. Zaproponowane remonty chodników i jezdni przyczynią
się do poprawy stanu technicznego infrastruktury w tej lokalizacji oraz jej estetyki, ułatwią
korzystanie z infrastruktury miejskiej i zwiększą bezpieczeństwo i komfort pieszych i pojazdów.

334 000.00 zł

Projekt ma na celu zakup i montaż wiat (kon
strukcja lekka) na rowery i hulajnogi przy pla
cówkach oświatowych na terenie Dzielnicy X.

Długoterminowym efektem realizacji powyższego zadania będzie możliwość bezpiecznego
pozostawienia rowerów oraz hulajnóg przy szkołach w Dzielnicy X przez dzieci i dorosłych
mieszkańców dzielnicy uczęszczających lub korzystających z wszelkiego rodzaju zajęć i udo
stępnianych obiektów przez jednostki oświatowe objęte wnioskiem.

330 000.00 zł

1

„Biblioteka uczy,
rozwija i bawi”
2

4

8

9

Wiaty na rowery
i hulajnogi przy
szkołach w Dzielnicy X

Szacunkowy
koszt (w zł)

80 000.00 zł

17 000.00 zł

6 500.00 zł

Ładne kwiatki –
warsztaty florystyczne

Warsztaty dla miłośników kwiatów, którzy chcą
poznać tajemnice florystyki, nauczyć się pod
stawowych zasad aranżacji kompozycji, wykony
wania bukietów i wianków. Nabyte umiejętności
można wykorzystać do dekoracji świątecznych
i okolicznościowych.

Warsztaty florystyczne mogą stać się ciekawą ofertą dla mieszkańców Dzielnicy X Swoszowice.
Wspólne rozwijanie zainteresowań tym tematem będzie atrakcyjną forma spędzania wolnego
czasu jak również pozwoli na rozwijanie zainteresowań tym obszarem. Udział w warsztatach
jest dla mieszkańców świetną możliwością alternatywnego spędzania wolnego czasu. Jest
też szansą na integrację lokalności i rozwijanie pasji związanych z florystyką.

Projekt skierowany do młodzieży, która chce ra
pować, ale nie wie od czego zacząć. Uczestnicy
nauczą się podstawowych zasad komponowa
nia muzyki i będą mieli możliwość znalezienia
własnego stylu w tworzonych tekstach piosenek.

Realizacja projektu odpowiada na potrzeby młodzieży i będzie skutkować poszerzeniem
oferty kulturalnej dla tej grupy wiekowej. Zatrudnienie specjalistów od hip-hopu pozwoli
młodzieży rozwijać muzyczną pasję w profesjonalny sposób. Długoterminowym efektem
będzie również założenie grup hip-hopowych, które będą kontynuować działalność arty
styczną, w tym koncertować.

7 650.00 zł

Budowa toalety oraz
modernizacja alejek
w parku Maćka i Doroty

Projekt zakłada budowę toalety oraz moderniza
cję części alejek w parku Maćka i Doroty.

Budowa toalety publicznej zlokalizowanej w pobliżu terenu zieleni urządzonej, gdzie w ciągu
dnia przebywa wiele osób starszych oraz rodziców z dziećmi wpłynie znacząco na poprawę
komfortu użytkowania przestrzeni wspólnej. Zaplecze sanitarne pozwoli osobom na dłuższy
czas komfortowego przebywania w parku. Stworzenie dodatkowych alejek poprawi komuni
kacje mieszkańców, którzy będą mogli w komfortowy sposób spacerować po przedmiotowym
terenie, jak również umożliwi bezpieczne poruszanie się na rolkach, hulajnogach.

334 720.00 zł

Zielona Dzielnica X –
nasadzenia zieleni na 4
osiedlach

Projekt ma na celu nasadzenia zieleni na obsza
rze 4 osiedli Dzielnicy X (Swoszowice, Jugowice,
Kliny, Opatkowice) tj. na terenach ogródków
jordanowskich, skwerów, pasów przydrożnych,
trawników, parków oraz obsadzenia pnączami
ekranów akustycznych.

Zwiększenie zasobów zieleni urządzonej poprawi estetykę otoczenia oraz pomoże w wychwy
tywaniu pyłu zawieszonego w powietrzu. Realizacja projektu wpłynie korzystnie na komfort
życia mieszkańców w Dzielnicy X Swoszowice.

Otwarte zajęcia
biegowo-ruchowe
na terenie 2 osiedli
Dzielnicy X

Projekt dotyczy zagospodarowania czasu wol
nego mieszkańców naszej dzielnicy, a w szcze
gólności dzieci i młodzieży, poprzez organizację,
profesjonalnych, bezpłatnych zajęć biegowo-ru
chowych na terenie naszych 2 osiedli: Swoszowic
i Klinów

Projekt dotyczy zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców poprzez organizację profe
sjonalnych, bezpłatnych zajęć biegowo-ruchowych.

11

Hip hop – śpiewać
każdy może
12

13

14

15

60 000.00 zł

160 000.00 zł

8 000.00 zł

51

52
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projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

17

Zajęcia logopedyczne
dla dzieci z Klubu
Kultury Wróblowice

Projekt dotyczy zdobycia środków na organizację
zajęć logopedycznych – na jeden rok – oraz zakup
pomocy terapeutycznych – w Klubie Kultury Wró
blowice, dla uczniów potrzebujących diagnozy
oraz terapii logopedycznej.

Udział dzieci w zajęciach logopedycznych w długoterminowej perspektywie pozytywnie
wpłynie na ich rozwój. Przyczyni się do przełamania ich nieśmiałości i wzmocnienia pewności
siebie, a co za tym idzie lepszej integracji w grupie rówieśniczej i lepszego funkcjonowania
w społeczeństwie.

18

Wycieczki dla
dzieci – Klub Kultury
Wróblowice

Projekt zakłada realizacje wycieczek edukacyj
nych i integracyjnych – do miejsc kultury (tj. kino,
teatr) dla dzieci uczęszczających do Klubu Kul
tury Wróblowice.

Dzięki realizacji projektu dzieci będą miały możliwość zdobycia nowych doświadczeń i po
szerzenia horyzontów. Udział w projekcie zachęci je również do spędzania wolnego czasu
w sposób aktywny, kształtując pozytywne nawyki. Pozwoli również wzbudzić w nich ciekawość
świata i chęć zdobywania wiedzy, a także wpłynie pozytywnie na ich kondycję psycho‑fizyczną
i zdrowotną.

Nowe zaplecze
szatniowo-sanitarne
klubu Opatkowianka

Projekt obejmuje montaż nowoczesnego, mo
dułowego zaplecza sanitarno-sportowego
na obiekcie klubu sportowego OSS Opatko
wianka. Zaplecze składałoby się z 3 pawilonów:
2 szatni z sanitariatami oraz 1 pomieszczenia
gospodarczego.

Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka,
wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, mło
dzieży i dorosłych mieszkańców miasta Krakowa.

Street workout
dla każdego

Budowa dwóch ogólnodostępnych siłowni plene
rowych typu „street workout” na terenie dzielnicy
Dzielnicy X Swoszowice.

Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka,
wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, mło
dzieży i dorosłych mieszkańców miasta Krakowa.

Kliny ćwiczą –
street workout

Budowa placu do ćwiczeń ogólnorozwojowych
typu street workout. Projekt przewiduje zaprojek
towanie i budowę zestawu do ćwiczeń fizycznych
wraz z odpowiednią do tego nawierzchnią i małą
architekturą (ławki, szafki terenowe).

Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka,
wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, mło
dzieży i dorosłych mieszkańców miasta Krakowa.

19

20

21

Szacunkowy
koszt (w zł)

72 000.00 zł

9 000.00 zł

155 000.00 zł

165 000.00 zł

200 000.00 zł

Mali Ratownicy

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
wraz z obsługą AED (automatyczny defibryla
tor zewnętrzny) dla dzieci z przedszkoli i szkół
z terenu Dzielnicy. Zakup materiałów profilak
tyczno-edukacyjnych.

22

23

Chrońmy tereny zielone
na Klinach zakładając
ogród społeczny

Na osiedlu Kliny powstają kolejne bloki, brakuje
zieleni. Chcemy założyć ogród społeczny, żeby
poprawić jakość życia mieszkańców i mieć prze
strzeń do rekreacji, aktywnego spędzania czasu,
integracji sąsiedzkiej i edukacji ekologicznej
najmłodszych.

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED
adresowanych do dzieci z przedszkoli, szkół i placówek działających na terenie Dzielnicy X
Miasta Krakowa oraz zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych (plakaty, maskotki,
odblaski, kubki, smycze itp.). Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED pomoże przełamać
barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora oraz
przyczyni się do wykształcenia prawidłowej postawy uczestników szkoleń wobec sytuacji
związanych z zagrożeniem zdrowia i życia oraz umiejętności zachowania się. Realizacja
tego projektu może pozytywnie wpłynąć na podniesienie poziomu i jakości wiedzy na temat
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w szczególności poprzez użycie automa
tycznych defibrylatorów zewnętrznych. Uczestnictwo w szkoleniach może przyczynić się
do ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia. Realizacja
tego zadania w ramach budżetu obywatelskiego nie powoduje konsekwencji finansowych dla
Gminy Miejskiej Kraków w kolejnych latach.

4 000.00 zł

Przedmiotowy teren, będący miejscem realizacji zadania, jest terenem ogólnodostępnym.
W tworzenie ogrodu społecznego zaangażowani będą mieszkańcy co wpłynie na integrację
lokalnej społeczności. Osobom mieszkającym w blokach da również możliwość czerpania
przyjemności z prac ogródkowych. Dzięki wspólnej pracy społeczności teren zyska nową
jakość i znacząco poprawi estetykę tego miejsca. Ogród społeczny stanie się oazą i miejscem
wypoczynku dla mieszkańców.

170 000.00 zł

53

54

DZIELNICA XI

Podgórze Duchackie

Nr
projektu

Tytuł
projektu

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

Małe smoki
w kimonach –
bezpłatne zajęcia
dla dzieci

Nadrzędnym celem w realizacji projektu jest wy
równywanie szans dzieci i młodzieży w wszech
stronnym rozwoju psychofizycznym poprzez
sport. Projekt będzie polegał na przeprowadzeniu
bezpłatnych zajęć ju-jitsu dla dzieci uczęszcza
jących do szkół.

Cele projektu jest wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w wszechstronnym rozwoju psy
chofizycznym poprzez sport.

Tablica wystawowa
o historii
Woli Duchackiej

Projekt przewiduje zainstalowanie plenerowej
tablicy wystawienniczo-informacyjnej w okolicy
kapliczki przy ul. Malborskiej. Tablica admini
strowana będzie przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Woli Duchackiej. SPWD będzie też pełnił opiekę
nad wystawami.

Projekt ma charakter edukacyjny – dzięki jego realizacji wzrośnie świadomość mieszkańców
o historii tego obszaru Krakowa.

STOP SMOG – grota
solna receptą na skutki
miejskiego smogu

Jakość powietrza w Krakowie jest powszechnie
znana, skutki zdrowotne oddychania tym powie
trzem odczuwamy wszyscy, zwłaszcza w okresie
jesienno‑zimowym. Warto w tym czasie zadbać
o swoje płuca. Najlepszym sposobem na zdrowy
oddech jest seans w grocie.

W wyniku realizacji projektu mieszkańcy dzielnicy XI Podgórze Duchackie uzyskają możliwość
skorzystania z seansu w grocie solnej w okresie jesienno-zimowym. Projekt będzie mieć
pozytywny wpływ na profilaktykę zdrowotną układu oddechowego mieszkańców dzielnicy.

W zdrowym ciele
zdrowy duch –
gimnastyka dla seniora

Projekt obejmuje program ćwiczeń dla senio
rów pod okiem wykwalifikowanej, dyplomowa
nej kadry. Zajęcia mają być adresowane do osób
początkujących bez względu na wiek i kondycję,
a ich celem jest zachęcenie do aktywności ru
chowej.

Zwiększenie aktywności ruchowej seniorów.

Zdrowy ruch przez
zabawę – gimnastyka
dla maluchów
i rodziców

Projekt obejmuje plan integracyjnych zajęć dla
małych dzieci (do 5 l.) z aktywnym udziałem
rodziców, na bazie ruchu mentalnego. Będzie
to praca z ciałem i umysłem przez zabawę i ruch.

Projekt obejmuje plan integracyjnych zajęć dla małych dzieci do 5 lat z aktywnym udziałem
rodziców na bazie ruchu mentalnego.

4

5

6

7

8

Szacunkowy
koszt (w zł)

26 900.00 zł

6 000.00 zł

135 000.00 zł

39 620.00 zł

39 620.00 zł

10

Budowa chodnika
prowadzącego
od przystanku
do przedszkola

Budowa chodnika dla pieszych znajdującego się
pomiędzy przystankiem autobusowym linii 133
(ul. Cechowa) a wejściem do Publicznego Przed
szkola Sióstr Nazaretanek w Krakowie (ul. Na
zaretańska).

Projekt zakłada budowę chodnika pomiędzy przystankiem MPK (ul. Cechowa), a wejściem
do Publicznego Przedszkola Sióstr Nazaretanek w Krakowie. Nowy chodnik stanowić będzie
bezpośrednie dojście z przystanku autobusowego do przedszkola dla opiekunów i dzieci.
Przyczyni się on do poprawy stanu technicznego infrastruktury w przedmiotowej lokalizacji
oraz jej estetyki, ułatwi korzystanie z infrastruktury miejskiej i zwiększy bezpieczeństwo
i komfort pieszych w drodze do przystanku i przedszkola.

89 000.00 zł

Zakup obuwia
tanecznego dla dzieci
z zespołu „Krakowiak”

Niezbędny jest zakup obuwia tanecznego dla
najmłodszych członków zespołu „Krakowiak”.
Dzięki tym zakupom więcej dzieci będzie mogło
jednocześnie wystąpić na scenach, zwłaszcza
plenerowych.

Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak” organizuje dla dzieci i młodzieży
zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania. Wiele z tych zajęć to zajęcia artystyczne
i taneczne, organizowane na różnych scenach, zarówno wewnętrznych, jak i plenerowych.
Zakup obuwia tanecznego pozwoli najmniejszym uczestnikom zajęć na udział w różnego
rodzaju występach i przedstawieniach, bez względu na różnorodność podestów tanecznych
czy zmieniające się warunki atmosferyczne (deszcz). Zakupione buty oprócz funkcji użytecznej,
będą miały również walor estetyczny, który podniesie wartość artystyczną prezentowanego
przez placówkę programu. Ponadto, będą mogły zostać wykorzystane również podczas
uroczystości organizowanych przez inne szkoły i placówki z terenu Dzielnicy XI oraz pozwolą
na godne reprezentowanie Gminy Miejskiej Kraków podczas różnego typu występów zespołu.

10 000.00 zł

Nauka szydełkowania dla dzieci kl. 2-8 połą
czona z praktycznym zastosowaniem zdobytych
umiejętności. Dzieci w formie zabawy poznają
zasady posługiwania się szydełkiem i uczą się
podstawowych splotów. Wykorzystują przy tym
działania matematyczne.

Realizacja projektu wpłynie na rozwijanie zdolności manualnych i kształtowanie zdolno
ści poznawczych dzieci. Szydełkowanie poprawia koordynację ruchową i uczy zarządzania
wieloma informacjami jednocześnie. Korzystanie z szydełka sprzyja nauce zasad geometrii
oraz ćwiczy zdolności matematyczne. Ponadto, uspokaja, poprawia pamięć i koncentrację,
podnosi samoocenę.

Ideą pierwszego na terenie Kurdwanowa wybiegu
dla psów jest stworzenie ogrodzonego i bezpiecz
nego miejsca, gdzie psy będą mogły przebywać
bez smyczy i kagańca. Bezpieczny dla psów
ale i dla mieszkańców dzielnicy. Wyposażony
w atrakcje dla czworonogów.

Projekt zakłada powstanie infrastruktury dla psów w Dzielnicy XI. Powstanie wybiegu zna
cząco poprawiłoby jakość życia mieszkańców, którzy mogliby spokojnie wypuszczać swoje
psy w specjalnie wyznaczonej do tego strefie. Wybieg dla psów mógłby również integrować
właścicieli psów spędzających na nim czas.

Celem zadania jest wygłuszenie hałasu na ko
rytarzach, stołówce, świetlicy i sali muzycznej
Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Podedwo
rze 16. Oklejenie sufitów płytami dzwiękochłon
nymi w salach z największym poziomem hałasu.

Pomieszczenia, które obejmuje projekt to korytarze, stołówka, świetlica i sala muzyki. Pa
nujący w nich pogłos często uniemożliwia zrozumienie wypowiedzi, a ponadto negatywnie
wpływa na samopoczucie i koncentrację osób tam przebywających. Po wyciszeniu tych
pomieszczeń pogłos zniknie. Sale bez pogłosu uprzyjemnią uczniom zajęcia i przerwy. Różne
spotkania szkolne (np. wigilijne, z okazji Dnia Babci i Dziadka), wybory, a także uroczystości
okolicznościowe, organizowane przez członków spółdzielni mieszkaniowej, okolicznych
wspólnot mieszkaniowych oraz Klubu Sportowego „Orzeł Piaski Wielkie” będą odbywały się
w przyjemniejszych warunkach.

11

Szydełko, włóczka,
matematyka
12

Psi wybieg przy
Stojałowskiego
13

Walczymy z hałasem

14

31 500.00 zł

464 000.00 zł

120 000.00 zł
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56

Nr
projektu

Tytuł
projektu

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

Piknik rodzinny
w Piaskach Nowych

Piknik rodzinny integrujący społeczność nowych
i starych bloków osiedla Piaski Nowe i sąsiednich.
Przewidziane gry i zabawy rodzinne, występy
artystów na scenie, loteria fantowa, konkursy
dla dzieci i dorosłych, na zakończenie koncert
gwiazd..

Realizacja projektu pomoże w integracji mieszkańców „starej” i „nowej” części osiedla Piaski
Nowe. Pozwoli na nawiązanie nowych znajomości, umożliwi wymianę doświadczeń i pozwoli
stworzyć poczucie wspólnoty.

Wielozmysłowy ogród
możliwości – budowa
ogrodu sensorycznego

Ogród polisensoryczny (wielozmysłowy) to miej
sce, w którym świat poznaje się za pomocą
wszystkich zmysłów. Uczniowie odnajdą w nim
miejsce do nauki i terapii, w którym wykorzystają
zmysły smaku, dotyku, węchu, wzroku i słuchu.

Długoterminowym efektem realizacji powyższego zadania będzie stworzenie ogólnodo
stępnego zielonego ogrodu do nauki i terapii, który będzie miejscem kontaktu z naturą,
odpoczynku i relaksu dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 149 oraz dzieci z Przedszkola Nr 6
przy ul. Bujaka 15 i pozostałych mieszkańców dzielnicy, dla których będzie on udostępniany.

Otwarte zajęcia
biegowo-ruchowe
na terenie Dzielnicy XI

Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców
naszej dzielnicy, a w szczególności dzieci i mło
dzieży, poprzez organizację, profesjonalnych,
bezpłatnych zajęć biegowo-ruchowych na tere
nie osiedli Dzielnic Kurdwanów, Wola Duchacka
i Piaski Nowe.

Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców poprzez organizację profesjonalnych bez
płatnych zajęć biegowo-ruchowych.

Mali Ratownicy

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
wraz z obsługą AED (automatyczny defibryla
tor zewnętrzny) dla dzieci z przedszkoli i szkół
z terenu Dzielnicy. Zakup materiałów profilak
tyczno-edukacyjnych.

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED
adresowanych do dzieci z przedszkoli, szkół i placówek działających na terenie Dzielnicy XI
Miasta Krakowa oraz zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych (plakaty, maskotki,
odblaski, kubki, smycze itp.). Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED pomoże przełamać
barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora oraz
przyczyni się do wykształcenia prawidłowej postawy uczestników szkoleń wobec sytuacji
związanych z zagrożeniem zdrowia i życia oraz umiejętności zachowania się. Realizacja
tego projektu może pozytywnie wpłynąć na podniesienie poziomu i jakości wiedzy na temat
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w szczególności poprzez użycie automa
tycznych defibrylatorów zewnętrznych. Uczestnictwo w szkoleniach może przyczynić się
do ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia. Realizacja
tego zadania w ramach budżetu obywatelskiego nie powoduje konsekwencji finansowych dla
Gminy Miejskiej Kraków w kolejnych latach.

16

17

20

21

Szacunkowy
koszt (w zł)

36 000.00 zł

80 000.00 zł

4 000.00 zł

4 000.00 zł

22

23

24

Oświetlenie ulicy
Przy Kuźni w Krakowie
Piaskach Wielkich

Zainstalowanie lamp oświetleniowych na ulicy
Przy Kuźni i uwolnienie mieszkańców od pła
cenia rachunków za oświetlenie gminnej drogi
mającej na celu zapewnienie elementarnego
poziomu bezpieczeństwa i zwykłych warunków
zamieszkania w Krakowie.

Wykonanie oświetlenia znacznie poprawi poczucie bezpieczeństwa mieszkańców ulicy oraz
podniesie standard ich życia.

Zdrowy kręgosłup
‑gimnastyka
dla każdego

Bezpłatne, grupowe zajęcia sportowo-rekre
acyjnych dla osób dorosłych – mieszkańców
Dzielnicy XI wzmacniające mięśnie kręgosłupa.

Projekt „Zdrowy kręgosłup – gimnastyka dla każdego” dotyczy grupowych zajęć sportowo
-rekreacyjnych dla osób dorosłych, kobiet i mężczyzn mieszkańców dzielnicy XI Podgórze
Duchackie.

Krakowski Klub
Rodzinny –
gram w zielone!

Projekt polega na przeprowadzeniu: 1) warszta
tów ogrodniczych dla dzieci i dorosłych, 2) warsz
tatów zero waste, 3) warsztatów segregowania
odpadów, 4) Balkoniady – święta zielonych bal
konów dzielnicy.

Realizacja projektu spowoduje wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie
prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz minimalizacji powstawania
odpadów.

Informatyka –
człowieku – bierz
za rogi tego byka!

Cykl szkoleń z nowoczesnych technologii (ko
mórki, laptopy), przygotowanie do prowadzenia
kampanii społecznościowych, bezpieczeństwo
w sieci – dla „dojrzałych” pasjonatów.

Zaplanowane w projekcie działania skierowane są do dorosłych mieszkańców Dzielnicy XI.
Zgłoszone zadanie wpisuje się w gminne działania kierowane do dorosłych osób, w tym
seniorów, w zakresie wyrównywania szans i umiejętności cyfrowych. Jego realizacja pozy
tywnie wpłynie na wzrost umiejętności i wiedzy odbiorców w zakresie obsługi komputera
oraz sprzętów takich jak m.in. telefon komórkowy, projektor, kamera cyfrowa. Wartością
dodaną będzie możliwość wzajemnego poznania się osób z terenu dzielnicy poprzez wspólne
uczestnictwo w warsztatach.

97 200.00 zł

Wiata rowerowa na 20 stanowisk rowerowych
oraz 10 stanowisk na hulajnogi elektryczne.
Wiata zadaszona z utwardzonym podłożem.

Szkoła Podstawowa nr 27 bierze udział w kampanii „Rowerowy maj”, potrzebne jest więc miej
sce, gdzie bezpiecznie można zostawić pojazd na czas lekcji. Zachęci to uczniów do wybrania
tego rodzaju dojazdu do szkoły. Ponadto, możliwość pozostawienia rowerów w bezpiecznym
miejscu spowoduje większe zainteresowanie okolicznych mieszkańców odbywającymi się
w szkole zajęciami edukacyjnymi, sportowymi i integracyjnymi, a także zachęci ich do ko
rzystania z ekologicznych form transportu.

55 000.00 zł

25

26

Wiata rowerowa
na terenie Szkoły
Podstawowej nr 27

90 000.00 zł

4 170.00 zł

196 540.00 zł

57

58

DZIELNICA XII

Bieżanów-Prokocim

Nr
projektu

Tytuł
projektu

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

Prokocimskie Camp
Nou – oświetlenie
KS Kolejarz Prokocim

Przedmiotem projektu jest budowa 8 masztów
oświetleniowych na boisku KS Kolejarz Proko
cim w parku Jerzmanowskich. Maszty umożliwią
organizację w godzinach wieczornych na terenie
klubów treningów, meczów oraz festynów.

Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka,
wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, mło
dzieży i dorosłych mieszkańców miasta Krakowa.

Modernizacja górki

Propozycja modernizacji górki oraz terenu zie
lonego, z założeniem nasadzenia nowych roślin
zielonych niskopiennych. Modernizacja ławeczek
i stołów do ping ponga.

Zrealizowanie projektu pozwoli na nadanie nowego charakteru przestrzeni wokół górki.
Umożliwi aktywne korzystanie z niej również w sezonie zimowym. To właśnie realizacja
projektu obywatelskiego pozwoli przywrócić funkcjonalność tego miejsca.

Propozycja ta zakłada wybudowanie placu
zabaw, wyposażonego w: zestaw lokomotywa
wraz z dwoma wagonikami; mostek zwodzony,
podwójną huśtawkę z dwoma siedziskami itp.
Inwestycja wpłynie na jakość i efektywność spę
dzenia czasu na świeżym powietrzu.

Budowa placu zabaw w dużym stopniu poprawi jakość życia mieszkańców okolicy. Dzieci
wraz z rodzicami będą mogły korzystać z ogólnodostępnego bezpiecznego placu zabaw.

Innowacyjna strefa
rekreacyjna dla dzieci
i dorosłych

Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej
oraz innowacyjnego placu zabaw na osiedlu
Nowy Prokocim. W ramach projektu przewiduje
się montaż urządzeń do ćwiczeń oraz urządzeń
do gier i zabawy dla dzieci.

Stworzenie strefy rekreacyjnej dla dzieci i dorosłych znacząco podniesie atrakcyjność terenu.
Projekt ma na celu aktywizacje lokalnej społeczności w tak ważnych aspektach jak zdrowie
czy kultura fizyczna. Powstanie strefy rekreacyjnej zachęci do aktywnego, zdrowego trybu
życia lokalną społeczność. Uprawianie sportów poprawia również samopoczucie i korzystnie
wpływa na stan zdrowia.

Rewitalizacja stawów
w parku Lilli Wenedy

Projekt zakłada rewitalizację polegającą
na oczyszczeniu wody naturalnymi preparatami
bakteryjnymi przeznaczonymi do mikrobiologicz
nego oczyszczania wody i redukowania poziomu
fosforu, chloru, metali ciężkich, chroniącymi
błony śluzowe ryb, natleniającymi, wspierają
cymi rozkład osadów i mułu na dnie zbiorników.

Realizacja projektu polega na oczyszczeniu stawu w parku w celu przywrócenia naturalnego
charakteru okolicy. Rewitalizacja ma na celu uratowanie ginących populacji żyjących w stawie
i przywrócenie mu dawnego wyglądu poprzez uporządkowanie roślinności przybrzeżnej.

4

6

Budowa placu zabaw
7

8

11

Szacunkowy
koszt (w zł)

272 500.00 zł

139 200.00 zł

179 500.00 zł

123 700.00 zł

35 000.00 zł

Złocień z pompą

Zakup motopompy powodziowej, dzięki której
szybko i skutecznie można odpompować wodę
z zalanych garaży, bądź terenów znajdujących
się blisko zabudowań na Złocieniu.

Co jakiś czas Kraków narażony jest na powodzie i podtopienia. Rozwój urbanistyczny miasta
sprawia, że jest coraz mniej gruntu chłonnego i dlatego każda woda stanowi coraz większe
zagrożenie mieszkańców i przyległych terenów. Zakup pompy pozwoli na ograniczenie szkód
wynikających z tego typu anomalii występujących na ternie Dzielnicy XII.

Warsztaty
komputerowo
‑graficzne dla seniorów

Warsztaty komputerowo-graficzne dla seniorów
umożliwiają nabycie umiejętności obsługi kom
putera, tabletu graficznego, Internetu, można
będzie nauczyć się pisania, drukowania tekstów,
obsługi portali społecznościowych, wykonywania
komputerowo grafiki.

Aktywizacja, integracja i zwiększenie kompetencji seniorów.

Otwarte zajęcia
biegowo-ruchowe
na terenie Dzielnicy XII

Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców
naszej dzielnicy, a w szczególności dzieci i mło
dzieży, poprzez organizację, profesjonalnych, bez
płatnych zajęć biegowo-ruchowych na terenie
naszych osiedli: Złocień, Bieżanów, Prokocim.

Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców poprzez organizację profesjonalnych, bez
płatnych zajęć biegowo-ruchowych.

Nowe miejsca
parkingowe w dzielnicy
Bieżanów Prokocim

Projekt zakłada budowę miejsc parkingowych
w rejonie ul. Okólnej.

Projekt przewiduje budowę miejsc parkingowych dla samochodów osobowych przy ul. Okólnej
nr 28 wraz z chodnikiem i niezbędną infrastrukturą. Jego realizacja spowoduje zwiększenie
liczby miejsc parkingowych dla mieszkańców.

Cykl koncertów
„Muzyka i Sacrum”

Cykl „Muzyka i Sacrum” to lokalna inicjatywa
artystyczno-edukacyjna. Celem jest realizacja
w 2020 roku cyklu koncertów muzyki poważnej
o charakterze imprez otwartych-bezpłatnych.
Oferta skierowana jest do mieszkańców Dziel
nicy XII.

Umożliwienie lokalnej społeczności kontaktu z kulturą „wysoką” poprzez organizację imprezy
ogólnodostępnej o charakterze otwartym.

Siłownia plenerowa
z placem zabaw –
KS Bieżanowianka

Budowa siłowni plenerowej, ścieżki zdrowia i in
nych elementów małej architektury (zewnętrzny
stół do ping ponga, szachów) wraz z placem za
baw dla najmłodszych dzieci.

Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka,
wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, mło
dzieży i dorosłych mieszkańców miasta Krakowa.

Doposażenie
placu zabaw
przy ul. Aleksandry

Projekt zakłada doposażenie placu zabaw przy
ul. Aleksandry w 8 urządzeń zabawowych.

Doposażenie placu zabaw zwiększy atrakcyjność terenu. Nowe urządzenia będą służyły
rekreacji rodzin z dziećmi oraz integracji, dadzą możliwość aktywnego spędzania czasu
na świeżym powietrzu.

13

14

15

17

18

19

20

77 000.00 zł

55 820.00 zł

4 000.00 zł

180 000.00 zł

61 000.00 zł

170 000.00 zł

111 700.00 zł

59

60

Nr
projektu

Tytuł
projektu

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

Centrum Pomocowe

Prowadzenie Centrum Pomocowego, w ramach
którego funkcjonować będzie Akademia Wolon
tariatu i Inkubator Idei Pomocowych. Pomoc
najbardziej potrzebującym.

Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na zmniejszenie izolacji osób najbardziej potrzebują
cych, a także na wzrost świadomości mieszkanek i mieszkańców Dzielnicy XII i uwrażliwienie
na potrzeby ww. osób.

Doposażenie parku
Aleksandry

Park Aleksandry jest pięknym miejscem, mogą
cym służyć społeczności lokalnej. Spacer po nim
pokaże nam, że jest on niedokończony (brak ale
jek, ławek, małej architektury).

Doposażenie parku Aleksandry sprawi, że powstaną w nim nowe strefy relaksu dla miesz
kańców, co pozwoli na integrację zarówno dzieci, jak i rodziców zamieszkujących najbliższą
okolicę. Montaż nowych elementów małej architektury da możliwość wspólnego spędzania
czasu na świeżym powietrzu. Dodatkowo projekt wpłynie na poprawę estetyki tego terenu.

553 200.00 zł

Skatepark w Nowym
Bieżanowie

Rewitalizacja skateparku istniejącego w Nowym
Bieżanowie na terenie gminnym. Stworzenie lep
szej infrastruktury dla dzieci i młodzieży szu
kających miejsc do aktywnego spędzania czasu.

Opinia ZZM-u: „Zarząd Zieleni Miejskiej opiniuje pozytywnie realizację budżetu obywatel
skiego pod następującymi warunkami. W przypadku realizacji inwestycji należy uwzględnić
obecne zagospodarowanie terenu, a zadanie realizować z uwzględnieniem ochrony istniejącej
zieleni. Na etapie sporządzania projektu budowlanego należy uzyskać pisemną akceptację
tut. Zarządu z uwagi na istnienie w przedmiotowym obszarze obiektów małej architektury
pozostających w utrzymaniu tut. Jednostki. Proponuje się modernizację skateparku w ist
niejących parametrach, aby nie zmniejszać powierzchni biologicznie czynnej i maksymalnie
chronić zieleń.” Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich,
rozrywka, wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Krakowa.

100 000.00 zł

22

23

24

Bezpiecznie nad Serafą
26

Poprawa skuteczności działań przeciwpowo
dziowych na rzece Serafie. Projekt adresowany
jest do wszystkich mieszkańców Dzielnicy XII.
Z projektu, w sposób pośredni skorzysta każdy
mieszkaniec dzielnicy oraz przebywający w po
bliżu rzeki Serafy.

Szacunkowy
koszt (w zł)

150 000.00 zł

Realizacja projektu przyczyni się w sposób pośredni i bezpośredni do poprawy poczucia bez
pieczeństwa mieszkańców Dzielnicy XII mieszkających w najbliższym sąsiedztwie rzeki Serafy.
301 000.00 zł

Mali Ratownicy

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
wraz z obsługą AED (automatyczny defibryla
tor zewnętrzny) dla dzieci z przedszkoli i szkół
z terenu Dzielnicy. Zakup materiałów profilak
tyczno-edukacyjnych.

30

31

Encyklopedia
Prokocimska:
digitalizacja książek
o Prokocimiu

Digitalizacja 10 głównych pozycji książkowych
opisujących historię Prokocimia i przygotowanie
pakietów materiałów edukacyjno-kulturalnych.
Limitowana edycja trafiłaby głównie do szkół,
placówek kultury, stowarzyszeń prowadzących
działalność edukacyjną na terenie Dzielnicy XII
Prokocim Bieżanów.

Projekt przyczyni się do promocji dzielnicy, popularyzacji książek na temat jej historii oraz
rozbudzi poczucie przynależności do małej ojczyzny.

Pamiątka z Prokocimia
i Bieżanowa – konkurs

Celem projektu jest organizacja konkursu na pro
jekt i wykonanie pamiątek (pocztówek, figurek,
magnesów itp.) związanych tematycznie z historią
i teraźniejszością dzielnicy. Obecnie dzielnica nie
posiada takich elementów.

Realizacja projektu pozwoli rozpropagować historię „małej ojczyzny”, jaką jest Dzielnica XII
Bieżanów-Prokocim, nie tylko wśród mieszkańców tego obszaru, ale także wśród krakowian
z innych części miasta oraz gości. Wpłynie również pozytywnie na rozwój oraz wzmocnienie
świadomości i tożsamości lokalnej. Przyczyni się do pogłębienia dumy z bycia mieszkańcem
Dzielnicy XII.

Projekt zakłada upamiętnienie miejsc na terenie
Dzielnicy XII związanych z martyrologią okupo
wanej ludności RP w okresie II wojny światowej.
Miejsca te łączyłyby się ze sobą w Szlak Pamięci
i byłyby częścią trasy turystycznej po Dziel
nicy XII.

Projekt ma charakter edukacyjny – dzięki jego realizacji wzrośnie świadomość mieszkańców
na temat historii tego obszaru Krakowa. Realizacja zadania jest związana z koniecznością sys
tematycznego czyszczenia instalacji oraz z ewentualnymi naprawami w przypadku dewastacji.

32

Dzielnicowy
Szlak Pamięci
33

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED
adresowanych do dzieci z przedszkoli, szkół i placówek działających na terenie Dzielnicy XII
Miasta Krakowa oraz zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych (plakaty, maskotki,
odblaski, kubki, smycze itp.). Szacunkowy łączny koszt realizacji zadania wynosi: 4 000,00 zł.
Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED pomoże przełamać barierę strachu związaną
z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora oraz przyczyni się do wykształcenia
prawidłowej postawy uczestników szkoleń w sytuacjach związanych z zagrożeniem zdrowia
i życia. Realizacja tego projektu może pozytywnie wpłynąć na podniesienie poziomu i jakości
wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w szczególności poprzez użycie
automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Uczestnictwo w szkoleniach może przyczynić
się do ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia. Realizacja
tego zadania w ramach budżetu obywatelskiego nie powoduje konsekwencji finansowych dla
Gminy Miejskiej Kraków w kolejnych latach.

4 000.00 zł

13 500.00 zł

11 500.00 zł

11 000.00 zł

61

62

Nr
projektu

Tytuł
projektu

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

ECO-PARK

Wykorzystanie edukacyjnego aspektu OZE
w zadaszonym miejscu w celach edukacji, tera
pii, rewalidacji oraz miejsca spotkań dla dzieci
z przedszkola integracyjnego, ich rodzin, a także
społeczności lokalnej.

Długoterminowym efektem realizacji powyższego zadania będzie stworzenie ogólnodostęp
nego miejsca w celach edukacji oraz spotkań, odpoczynku i relaksu dla dzieci z przedszkola,
jak i dorosłych mieszkańców dzielnicy.

Projekt ma na celu opracowanie, wykonanie
i umieszczenie na ulicach dzielnicy tablic z bio
gramami patronów ulic. Na tablicach znalazłyby
się też rysunki lub fotografie największych dzieł
lub wynalazków patronów ulic.

W projekcie przewidziano zabezpieczenie środków na konserwację i ewentualne naprawy
na lata 2021 i 2022. W dalszych latach konieczne zabezpieczenie środków finansowych
na bieżące utrzymanie. Realizacja projektu przyczyni się do propagowania wiedzy o patronach
ulic Dzielnicy XII wśród mieszkańców.

34

35

Patron mojej ulicy –
uliczne tablice
informacyjne

Szacunkowy
koszt (w zł)

89 000.00 zł

58 847.00 zł

DZIELNICA XIII

Podgórze

Nr
projektu

Tytuł
projektu

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

Przywrócenie przejścia
dla pieszych przez ulice
Lipską i Węglarską

Zadanie polega na przywróceniu przejścia dla
pieszych z przejazdem dla rowerów przez Lipską
na wysokości Węglarskiej: wymalowanie pasów,
przejście przez torowisko tramwajowe, ustawienie
znaków, montaż sygnalizacji.

Projekt zakłada wybudowanie przejścia dla pieszych z przejazdem dla rowerów przez ul. Lipską
na wysokości ul. Węglarskiej: wymalowanie pasów, przejście przez torowisko tramwajowe,
przejazd dla rowerów, ustawienie znaków, montaż sygnalizacji świetlnej. Wskazana w pro
pozycji lokalizacja cechuje się dużym natężeniem ruchu samochodowego (ul. Lipska), a brak
jest połączenia dla pieszych i rowerzystów pomiędzy osiedlami Mały Przewóz i Nowy Przewóz
a znajdującymi się po drugiej stronie ul. Lipskiej sklepem Lidl i zalewem Bagry, będącym
coraz bardziej popularnym miejscem rekreacji dla okolicznych mieszkańców. Najbliższe
przejścia przez ul. Lipską znajdują się w znacznej odległości (ok. 600 m w obu kierunkach)
od wskazanego we wniosku miejsca, co powoduje przekraczanie ul. Lipskiej i torowiska tram
wajowego w miejscu niedozwolonym („na dziko”), o czym świadczy wydeptana zieleń w pasie
pomiędzy obiema jezdniami. Zatem realizacja projektu przyczyni się, poza stworzeniem lepszej
komunikacji (skróceniem czasu dojścia) dla mieszkańców pomiędzy rejonami os. Przewóz
a ul. Węglarską, do zwiększenia bezpieczeństwa (przekraczanie jezdni w oznakowanym miej
scu). Ponadto obecność przejścia dla pieszych wymusi na kierowcach, którzy na wskazanym
odcinku notorycznie przekraczają dozwoloną prędkość, wzmożenie czujności.

580 000.00 zł

110 000.00 zł

1

3

5

6

Zieleń, ławki i kosze
na śmieci w okolicy
ronda Matecznego

Rewitalizacja zieleni przy rondzie Matecznego,
a także przy ul. Bonarka, Rydlówka, Wadowickiej.
Postawienie kilku ławek i koszy na śmieci.

Rewitalizacja terenu znacząco poprawi estetykę przedmiotowego miejsca i wpłynie na poprawę
komfortu osób przebywających w tej okolicy. Zieleń jest w tym miejscu mocno zdewastowana,
więc nowe nasadzenia podniosą jego atrakcyjność.

Filozofia na bruku
/ Natura – Czas –
Interpretacje

Stworzenie przystanku ścieżki filozoficznej R. In
gardena – lasu onirycznego, przy moście Po
wstańców Śl. Brzozy nadadzą miejscu oniryczny
charakter, który wprowadzi odbiorców w rozwa
żania nad czasem. Umożliwi również wypoczynek
w ciekawym miejscu.

Celem zadania jest stworzenie przestrzeni, która ma skłonić odbiorcę do refleksji. Realizacja
założeń projektu wprowadzi w przestrzeń miasta element, który stanie się ciekawostką
zarówno dla mieszkańców, jak i turystów odwiedzających Kraków.

Zieleń zamiast słupków

Rok temu niewiele brakło, aby zazielenić Pod
górze. Proponujemy ustawienie donic w miejsce
istniejących słupków w ciągu ulic, gdzie parko
wanie jest zabronione zarówno na jezdni, jak
i chodnikach.

Realizacja przedmiotowego zadania poprawi estetykę ulic poprzez ustawienie donic z zielenią
w wybranych miejscach oraz wpłynie na porządek parkowania.

Szacunkowy
koszt (w zł)

490 000.00 zł

100 000.00 zł

63

64

Nr
projektu

12

Tytuł
projektu

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

W zdrowym ciele –
zdrowy duch!

Projekt dotyczy przeprowadzenia zajęć gimna
stycznych z elementami korekcyjnymi, promuje
aktywność sportową wśród mieszkańców w czasie
wolnym. Projekt przewidziany jest na 10 miesięcy.

Projekt „W zdrowym ciele – zdrowy duch!” ma na celu przeprowadzenie zajęć gimnastycznych
z elementami korekcyjnymi. Realizacja bezpłatnych zajęć gimnastycznych oraz warsztatów
nordic walking ma na celu rozwój, doskonalenie i odnowę sprawności psychofizycznej.

Mobilna scena
plenerowa

Projekt ma na celu zakup mobilnej sceny ple
nerowej, która będzie wykorzystana do organi
zowania imprez i szerzenia kultury wśród osób
niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży i społecz
ności lokalnej z Dzielnicy XIII.

Realizacja projektu przyczyni się do aktywizacji i integracji osób z zaburzeniami psychicznymi
z mieszkańcami Dzielnicy XIII Podgórze, a tym samym do przeciwdziałania marginalizacji
i wykluczenia społecznego osób będących mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej. Wyda
rzenie odbywające się na scenie przyczyni się do efektywnego spędzania wolnego czasu przez
mieszkańców dzielnicy oraz mieszkańców DPS. Efektem realizacji projektu będzie nowoczesny
obiekt, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, dzięki któremu teren Dzielnicy XIII
stanie się bardziej atrakcyjny dla mieszkańców.

Ławeczki oraz maty
antypoślizgowe
na małym basenie
Korona

Projekt zakłada wyposażenie małego basenu
na Koronie w ławeczki oraz maty antypoślizgowe
dookoła niecki basenu i w szatni.

Zakup mat antypoślizgowych oraz ławeczek podniesie poziom bezpieczeństwa podczas
korzystania z obiektu.

Czujnik smogu oraz
tablica LED przy pętli
w Łagiewnikach

Projekt zakłada ustawienie ekranu LED wraz
z czujnikiem smogu przy pętli tramwajowej
w Łagiewnikach.

Pętla w Łagiewnikach jest głównym punktem przesiadkowym w tej części Krakowa dla osób
przyjeżdżających do miasta z okolicznych miejscowości. Mając na uwadze fakt, że smog jest
obecnie poważnym zagrożeniem dla życia i zdrowia, ustawienie tablicy LED informującej
o zanieczyszczeniu powietrza w kolejnej części miasta pozwoli monitorować stan powietrza
w Krakowie szerszemu gronu mieszkańców i przyjezdnych.

Stadion Korony –
Rewitalizacja 2.0

Rewitalizacja 2.0 zabytkowego stadionu Korony
Kraków – najpiękniej położonego obiektu sporto
wego w Krakowie jest kontynuacją przywrócenia
temu miejscu funkcji estetycznej, wypoczynkowej
oraz rekreacyjnej poprzez modernizację infra
struktury.

Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka,
wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, mło
dzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

13

16

17

18

Szacunkowy
koszt (w zł)

19 800.00 zł

185 500.00 zł

49 000.00 zł

320 000.00 zł

586 360.00 zł

19

20

Park&Ride&PARK –
Zagospodarowanie
terenu przy parkingu
P&R

Celem projektu jest atrakcyjne zagospodarowanie
terenu w okolicy Parkingu P&R Mały Płaszów.
Nowa przestrzeń zostanie zaprojektowana w taki
sposób, aby służyć mieszkańcom jako przyjazne,
atrakcyjne miejsce do spędzania czasu i oś pieszej
komunikacji.

Celem zadania jest stworzenie atrakcyjnej i bezpiecznej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkań
ców. Realizacja projektu poprawi estetykę terenu zdegradowanego, wymagającego uporząd
kowania oraz w znacznym stopniu wpłynie na jakość życia mieszkańców. Zagospodarowanie
wskazanego terenu nada ostateczny układ funkcjonalny najbliższej okolicy, poprawi komfort
przemieszczania się ludzi z pętli tramwajowej w kierunku wschodniej części zalewu Bagry
i planowanej tężni solankowej.

Otwarte zajęcia
biegowo-ruchowe
na terenie Dzielnicy XIII

Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców
naszej dzielnicy, a w szczególności dzieci i mło
dzieży, poprzez organizację, profesjonalnych, bez
płatnych zajęć biegowo-ruchowych na terenie
naszej dzielnicy.

Projekt ma na celu zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom Dzielnicy XIII, a w szcze
gólności dzieciom i młodzieży, poprzez organizację profesjonalnych, bezpłatnych zajęć bie
gowo-ruchowych.

Nowe życie kolorowych
schodów

Projekt przewiduje odremontowanie kolorowych
schodów przy ul. Tatrzańskiej.

Projekt przewiduje wyrównanie zapadniętych płyt na całej długości schodów od ul. Tatrzań
skiej aż do ul. Rękawka. Poprawi to bezpieczeństwo pieszych poruszających się po schodach.
Dodatkowo odmalowanie schodów i napisów oraz jego kontynuacja na dalszej części schodów
od ul. Potebni do ul. Rękawka spowoduje, że schody na całej swojej długości będą tworzyły
spójną graficznie całość.

21

22

Seniorzy ćwiczą
pod chmurką

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla seniorów.

Aktywizacja i poprawa sprawności ruchowej seniorów.

Zielony skwer
Mały Płaszów-Lipska

Kontynuacja prac nad zagospodarowaniem te
renu zielonego od pętli tramwajowej Mały Pła
szów wzdłuż osiedla Lipska do ulicy Myśliwskiej.
Wykonanie ciągów pieszych, oświetlenia, małej
architektury, nasadzenia drzew i krzewów oraz
pielęgnacja zieleni.

Nowe, oświetlone ciągi piesze ułatwią komunikację w obrębie zieleńców oraz zwiększą komfort
użytkowania, co jest szczególnie istotne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
czy matek prowadzących wózki. Ponadto zapewnią niezbędną funkcjonalność oraz zespolą
istniejące elementy zagospodarowania. Nowe elementy małej architektury oraz nasadzenia
drzew i krzewów uatrakcyjnią wypoczynek mieszkańcom Dzielnicy XIII Podgórze.

Projekt przewiduje zazielenienie ulicy Dworcowej.

Zazielenienie przedmiotowego terenu sprawi, iż stanie się on bardziej estetyczny. Zwiększenie
zasobu zieleni poprawi również jakość powietrza.

23

24

Zieleń wzdłuż
ulicy Dworcowej

580 000.00 zł

4 000.00 zł

35 000.00 zł

10 600.00 zł

480 000.00 zł

100 000.00 zł

65

66

Nr
projektu

Tytuł
projektu

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

Bezpieczeństwo szybko
i skutecznie

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla
OSP Przewóz. Realizacja zadania gwarantuje
szybki i bezpieczny dojazd na miejsce zdarze
nia lub klęski żywiołowej, co umożliwia podjęcie
skutecznych działań w ratowaniu życia, zdrowia
i mienia.

Nowy samochód transportujący ratowników wraz z niezbędnym sprzętem umożliwi skuteczne
działania w różnych zdarzeniach. Samochód wyposażony w zbiornik wody to podstawowy
element pracy straży pożarnej, napęd 4x4 pozwoli wjechać nawet trudne tereny, gdzie bardzo
często dochodzi do pożarów traw i zadrzewienia, co zwykle dzieje się w tzw. miedzywalu.
Przewóz sprzętu technicznego umożliwi skuteczną pomoc w zdarzeniach drogowych. Powódź
i podtopienia z maja 2019 roku po raz kolejny pokazały, jak ważną rolę w ograniczeniu ich
skutków oraz likwidacji odgrywają Ochotnicze Straże Pożarne, które wraz ze strażakami
z PSP walczyły z żywiołem o bezpieczeństwo i mienie mieszkańców. W działaniach tych przez
kilka dni na osiedlu Przewóz i Rybitwy udział brali członkowie OSP Przewóz. Zakup nowego
samochodu przyczyni się do szybszego i skuteczniejszego działania na rzecz bezpieczeństwa
mieszkańców.

395 000.00 zł

Organizacja otwartych spotkań z polskimi zna
nymi pisarzami w parku im. W. Bednarskiego
w okresie wiosenno-letnim

Realizacja projektu przyczyni się rozpropagowania czytelnictwa wśród lokalnej społeczności,
umożliwi jej zintegrowanie i włączy ją w życie kulturalne dzielnicy i miasta. Plenerowa formuła
projektu pozwoli również ożywić przestrzeń publiczną w dzielnicy.

59 400.00 zł

Altana do wypoczynku
dla mieszkańców
Rybitw

Zadaszona altana to świetny i funkcjonalny
pomysł. Na naszym osiedlu brakuje takiego
miejsca, a w związku z coraz większą zabudową
taka altana będzie bardzo potrzebna. Zachęcamy
Państwa do poparcia tego wniosku!

Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka,
wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, mło
dzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

Park kieszonkowy

Projekt dotyczy zagospodarowania działek przy
ul. Golikówka. Teren ma nowe nasadzenia, małą
architekturę (ławki, lampy, kosze), alejki, place
zabaw, siłownię pod chmurką oraz inne atrakcje.

Przedmiotowy teren jest usytuowany w Dzielnicy XIII, która w ostatnich latach się bardzo
rozbudowuje. Niewielki, ciekawie wyposażony ogólnodostępny park wspaniale uzupełni
przestrzeń publiczną jako miejsce powszednich spotkań dla małych i dużych, dając szansę
na wzmocnienie relacji sąsiedzkich oraz wypoczynek w otoczeniu przyrody.

Projekt zakłada rekultywację terenów zielonych
przy ul. Koziej na działkach oznaczonych nr 339/4
oraz 205/6. Projekt przewiduję również utworze
nie boiska do gry w piłkę nożną.

Projekt ma na celu aktywizację lokalnej społeczności w tak ważnych aspektach jak zdrowie,
kultura fizyczna, rodzinne spędzanie wolnego czasu. Głównym założeniem jest dążenie
do aktywnego, zdrowego trybu życia młodzieży i dorosłych.

25

Spotkania z literaturą
26

28

29

30

Strefa sportowo
‑rekreacyjna nad
Bagrami.

Szacunkowy
koszt (w zł)

58 000.00 zł

400 000.00 zł

250 000.00 zł

Siatka dzieli –
siatka łączy

Przywrócenie użyteczności i unowocześnienie
boiska łączącego teren Ośrodka dla Niesłyszą
cych przy ul. Grochowej z terenem osiedla Bagry
Park. Estetyczne boisko, nowocześnie wyposa
żone to znakomite uzupełnienie oferty czynnego
wypoczynku.

Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka,
wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, mło
dzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Prze
wóz (2 przejścia), ul. Myśliwskiej wraz z aktyw
nym systemem

Ocena pozytywna warunkowo. Ostateczna liczba elementów niezbędna do montażu aktyw
nego przejścia dla pieszych we wnioskowanych lokalizacjach zostanie określona po ustale
niach i zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu przez Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu.
Wykonanie oświetlenia przejść znacznie poprawi bezpieczeństwo niechronionych uczestników
ruchu drogowego oraz komfort jazdy kierowców.

300 000.00 zł

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
wraz z obsługą AED (automatyczny defibryla
tor zewnętrzny) dla dzieci z przedszkoli i szkół
z terenu Dzielnicy. Zakup materiałów profilak
tyczno-edukacyjnych.

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED
adresowanych do dzieci z przedszkoli, szkół i placówek działających na terenie Dzielnicy
XIII oraz zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych (plakaty, maskotki, odblaski, kubki,
smycze itp.). Szacunkowy łączny koszt realizacji zadania wynosi: 4 000,00 zł. Nauka pierwszej
pomocy wraz z obsługą AED, pomoże przełamać barierę strachu związaną z udzielaniem
pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora. Uczestnictwo w szkoleniach może przyczynić się
do ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia. Realizacja
tego zadania w ramach budżetu obywatelskiego nie powoduje konsekwencji finansowych dla
Gminy Miejskiej Kraków w kolejnych latach.

4 000.00 zł

Wielki koncert
plenerowy polskich
gwiazd

Projekt zakłada zorganizowanie koncertu ple
nerowego w okresie letnim. Podgórze jako dy
namicznie rozwijająca się dzielnica zasługuje
na odrobinę kultury. W koncercie wezmą udział
znani polscy artyści.

Wydarzenie kulturalne sprzyjające integracji lokalnej społeczności umożliwiające promocję
młodym zespołom muzycznym.

Siłownia na Przewoziu

Siłownia na świeżym powietrzu obok placu zabaw
dla dzieci.

Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka,
wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, mło
dzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

31

Doświetlenie przejść
dla pieszych
34

Mali Ratownicy

36

38

42

230 000.00 zł

300 000.00 zł

92 000.00 zł

67

68

DZIELNICA XIV

Czyżyny

Nr
projektu

Tytuł
projektu

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

Ścieżka rowerowa
na wjeździe
w ul. Medweckiego
od zachodu

Budowa brakującego fragmentu ścieżki rowe
rowej wraz z dojazdami wzdłuż chodnika po
między wjazdem i wyjazdem z ul. Medweckiego
w ul. Stella-Sawickiego

Projekt zakłada wykonanie ścieżki rowerowej na ul. Medweckiego w rejonie skrzyżowania
z ul. Stella-Sawickiego, na działce 283/1 obr 7 Nowa Huta z parametrami zgodnymi ze stan
dardami technicznymi dla infrastruktury rowerowej Krakowa wraz z remontem istniejącego
chodnika. Wykonanie ścieżki rowerowej poprawi komfort rowerzystów oraz pieszych na wy
jeździe z ul. Medweckiego/Stella-Sawickiego.

Nowe tablice z mapą
Dzielnicy Czyżyny!

Celem projektu jest odnowienie tablic z mapą/
planem Dzielnicy XIV Czyżyny. Lokalizacja: przy
stanek autobusowy M1 Nowohucka i Wiślicka

Realizacja projektu przyczyni się do ułatwienia poruszania się po dzielnicy Czyżyny.

Bezpieczniej wzdłuż
ulicy Sołtysowskiej

Projekt polega na poszerzeniu lewostronnego
chodnika wzdłuż ulicy Sołtysowskiej w Czyżynach
na odcinku od nr 21 do nr 23 A.

Ciągi piesze w rejonie ulicy Sołtysowskiej, będącej głównym ciągiem komunikacyjnym tego
obszaru, są często i licznie uczęszczane. Poszerzenie chodnika po drugiej stronie przyczyni się
do poprawy stanu technicznego infrastruktury w przedmiotowej lokalizacji oraz jej estetyki,
ułatwi korzystanie z infrastruktury miejskiej i zwiększy bezpieczeństwo oraz komfort pieszych
w drodze do przystanku tramwajowego, szkoły i przychodni.

Wyniesione
przejście dla pieszych
i likwidacja progów

Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych
z elementów prefabrykowanych – przed ogród
kiem im. Babci Zosi w miejsce istniejącego i likwi
dacja starych klasycznych progów zwalniających.

Projekt zakłada wykonanie wyniesienia przejścia dla pieszych w ul. Kłosowskiego na wysokości
placu zabaw (bud. nr 9) wraz z likwidacją 2 progów zwalniających. Wyniesienie przejścia
zwiększy bezpieczeństwo pieszych, szczególnie dzieci korzystających z placu zabaw.

Bezpieczna ścieżka
rowerowa wzdłuż ulicy
Medweckiego

Przesunięcie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Med
weckiego za przystanki autobusowe, tak aby ciąg
pieszy i rowerowy nie kolidowały ze sobą w re
jonie przystanków. Wydłużenie ścieżki do ulicy
Stella-Sawickiego.

Budowa ścieżki rowerowej przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu poruszania
się mieszkańców.

Zielony ekran
chroniący dzieci
od oparów myjni
samochodowej

Przebudowa pyłkochwytu lub budowa innej zie
lonej bariery, która skutecznie odizoluje myjnię
od placu zabaw przy ulicy Marii Dąbrowskiej.

Budowa ekranu odizoluje osoby przebywające na placu zabaw od zanieczyszczeń, poprawi
to komfort przebywania na terenie.

4

12

14

17

18

19

Szacunkowy
koszt (w zł)

172 500.00 zł

16 000.00 zł

189 000.00 zł

30 000.00 zł

210 000.00 zł

120 000.00 zł

100 nowych drzew
w dzielnicy

Zadanie ma na celu zwiększenie liczby zieleni
w tych rejonach dzielnicy, gdzie występuje in
tensywna zabudowa.

Poprawa estetyki terenu i jakości powietrza poprzez powiększenie zasobu zieleni w wyniku
posadzenia nowych drzew na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny.

Bezpieczne Czyżyny

Zwiększenie ilości pieszych patroli policji w dziel
nicy.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy oraz
ograniczenia zjawiska niszczenia infrastruktury miejskiej, zakłócania ciszy nocnej itp.

78 000.00 zł

Remont ul. Florera

Nakładka asfaltowa na zniszczonym odcinku
ulicy Florera.

Remont nawierzchni ulicy przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury dro
gowej w rej. os. Akademickiego oraz poprawy jej estetyki; ponadto zwiększy bezpieczeństwo
ruchu drogowego.

122 000.00 zł

Samoobsługowa Stacja
Naprawy Rowerów

Stworzenie samoobsługowej stacji naprawy
rowerów w pobliżu miasteczka rowerowego
u zbiegu ulic Marii Dąbrowskiej i Mieczysława
Medweckiego.

Konieczność ponoszenia kosztów utrzymania stacji, udogodnienie dla rowerzystów – moż
liwość samodzielnej naprawy rowerów, dokonania przeglądu.

Przy lotniczym parku jordanowskim jest chodnik
w kierunku parku Skalskiego bez oświetlenia.
Oświetlenie uliczne jest zbyt słabe i w zbyt dużej
odległości, by oświetlało ten odcinek. Dlatego
konieczna jest budowa nowych lamp.

Wykonanie oświetlenia znacząco zwiększy komfort oraz bezpieczeństwo pieszych korzysta
jących z chodnika, szczególnie w okresie zimowym.

25

Oświetlenie chodnika
obok lotniczego parku
jordanowskiego

28

Aktywny pas startowy
dawnego lotniska –
koszykówka na pasie

Zatrzymajmy degradację pasa startowego w Czy
żynach i dajmy mu drugie życie. Celem projektu
jest ustawienie tuż obok pasa startowego kosza
do koszykówki, załatanie dziur w betonie i nama
lowanie linii ułatwiających grę.

Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka,
wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, mło
dzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

Alejka w zieleni
pomiędzy ul. Orliń
skiego, Avią i 2 Pułku

Zastąpmy jedną z wydeptanych ścieżek alejką.
Ścieżka łączy ulicę Orlińskiego, osiedle Avia
oraz blok na osiedlu 2 Pułku Lotniczego 26.
Ścieżka pełni funkcję komunikacyjną oraz rekre
acyjną (dojście do przystanków, ale też spacery
przez łąkę).

Przedmiotowy projekt zakłada utwardzenie jednej z wydeptanych ścieżek alejką. Realiza
cja zadania poprawi warunki funkcjonalno-przestrzenne związane z komunikacją pieszą,
na wskazanym terenie, wpłynie również pozytywnie na jego estetykę.

21

22

23

24

29

100 000.00 zł

12 000.00 zł

50 000.00 zł

47 700.00 zł

30 000.00 zł

69

70

Nr
projektu

34

Tytuł
projektu

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

Tyrolka na placu
zabaw – ogródek
im. Babci Zosi

Doposażenie placu zabaw w małą tyrolkę.

Doposażenie popularnego placu zabaw w pierwszą tyrolkę podniesie atrakcyjność tego
miejsca. Jest to urządzenie bardzo modne i chętnie używane przez dzieci. Zadanie ma na celu
wzbogacić plac zabaw o urządzenie, które niewątpliwie przyczyni się do większej aktywności
i sprawności młodych użytkowników.

55 000.00 zł

Mali Ratownicy

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
wraz z obsługą AED (automatyczny defibryla
tor zewnętrzny) dla dzieci z przedszkoli i szkół
z terenu Dzielnicy. Zakup materiałów profilak
tyczno-edukacyjnych.

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED ad
resowanych do dzieci z przedszkoli, szkół i placówek działających na terenie Dzielnicy XIV oraz
zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych (plakaty, maskotki, odblaski, kubki, smycze
itp.). Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED pomoże przełamać barierę strachu zwią
zaną z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora. Uczestnictwo w szkoleniach
może przyczynić się do ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem
krążenia. Realizacja tego zadania w ramach budżetu obywatelskiego nie powoduje konse
kwencji finansowych dla Gminy Miejskiej Kraków w kolejnych latach.

4 000.00 zł

Darmowe kino
plenerowe dla
mieszkańców w parku
Lotników!

Kino plenerowe to idealna okazja na spędze
nie przyjemnego wieczoru w gronie znajomych
i sąsiadów. Kino plenerowe w parku Lotników da
wszystkim mieszkańcom możliwość darmowego
uczestnictwa w seansie i miłego spędzenia czasu.

Ożywienie przestrzeni parku Lotników oraz integracja okolicznych mieszkańców.

Budowa boiska
dla mieszkańców
na osiedlu
Dywizjonu 303

Budowa boiska z pianki poliuretanowej na działce
118/47 obręb 7 Nowa Huta. Na tym obszarze brak
ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego dla
mieszkańców. Dodatkowo będzie ono uzupeł
nieniem infrastruktury szkolnej w godzinach
przedpołudniowych.

Realizacja projektu ma na celu aktywizację lokalnej społeczności w tak ważnych aspektach
jak zdrowie i kultura fizyczna. Spędzanie wolnego czasu aktywnie poprawi jakość życia
mieszkańców. Dodatkowo boisko może stać się miejscem integracji okolicznych mieszkańców,
którzy razem będą uprawiać sporty.

Budowa minifontanny
w parku im. Generała
Skalskiego

Budowa małej fontanny w parku im. Gen. Skal
skiego. Obecnie zaniedbany park jest miejscem
wypoczynku dla kilku tysięcy ludzi z pobliskich
osiedli.

Projekt ma na celu wybudowanie minifontanny w parku im. Generała Skalskiego. Taki element
małej architektury w znacznym stopniu uatrakcyjni teren parku. Okolica będzie chętniej
odwiedzana przez mieszkańców.

35

36

37

41

Szacunkowy
koszt (w zł)

30 000.00 zł

355 000.00 zł

360 000.00 zł

Przebudowa schodów łączących ul. Stanisławy
Wysockiej z ul. Nowohucką. Obecne schody
są bardzo zniszczone i tak strome, że aż niebez
pieczne. Dla mieszkańców jest to droga do tram
wajów i autobusów.

Projekt zakłada wykonanie przebudowy schodów łączących ul. Wysockiej z ul. Nowohucką
wraz z wykonaniem rynny dla rowerów oraz oświetleniem. Obecnie schody są wąskie i strome.
Wykonanie przebudowy schodów znacznie poprawi komfort i bezpieczeństwo pieszych.

Park kieszonkowy
w okolicy dawnego
pasa lotniska

Budowa parku kieszonkowego w centralnej części
czyżyńskich osiedli. Ochrońmy ostatnie skrawki
wolnej przestrzeni od zabudowy.

Przedmiotowy teren jest usytuowany w bezpośredniej bliskości gęstej zabudowy. Niewielki,
ciekawie wyposażony ogólnodostępny park wspaniale uzupełni przestrzeń publiczną jako
miejsce powszednich spotkań dla małych i dużych, dając szansę na wzmocnienie relacji
sąsiedzkich oraz wypoczynek w otoczeniu przyrody.

300 000.00 zł

Stary-Nowy plac zabaw

Oczyszczenie i renowacja placu zabaw przy ulicy
Centralnej

Istniejący plac zabaw na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny jest w złym stanie i nie zachęca
do zabawy. Projekt zakłada sfinansowanie rewitalizacji w ramach budżetu obywatelskiego
i stworzenie atrakcyjnego nie tylko dla małych dzieci miejsca, gdzie będzie można aktywnie
spędzić czas. Remont placu zabaw poprawi jakość życia osób korzystających z niego, jak
i bezpieczeństwo najmłodszych na co dzień.

130 000.00 zł

99 000.00 zł

Przyjazne schody
42

43

44

45

48

50

Oświetlenie psiego
wybiegu

Wykonanie oświetlenia psiego wybiegu na
os. 2 Pułku Lotniczego pomiędzy blokiem nr 26
a ul. Orlińskiego

Budowa oświetlenia na terenie wybiegu zwiększy bezpieczeństwo i komfort użytkowników.
Pozwoli na korzystanie z wybiegu dla psów w godzinach wieczornych, zwłaszcza w okresie
jesienno-zimowym.

Odnowienie siłowni
na os. Dywizjonu 303
na placu zabaw

Na placu zabaw znajduje się stara siłownia. Nie
można z niej korzystać. Projekt zakłada zamon
towanie nowych, profesjonalnych urządzeń,
by dorośli, dzieci i młodzież z sąsiednich szkół
oraz seniorzy mogli bezpiecznie dbać o swoją
kondycję.

Projekt dzięki wymianie urządzeń sportowych ma na celu aktywizację lokalnej społeczności
w tak ważnych aspektach jak zdrowie czy kultura fizyczna. Projekt zachęca lokalną społeczność
do aktywnego, zdrowego trybu życia. Uprawianie sportów poprawia również samopoczucie
i korzystnie wpływa na stan zdrowia, a nowoczesne urządzenia pomogą zachęcić mieszkańców
do codziennych ćwiczeń.

Bezpieczne
przejście dla pieszych
przy ul. Włodarczyka

Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych
przy ul. Włodarczyka. Przejście to prowadzi
w kierunku schodów terenowych i przystanku
„os. Strusia”.

Wykonanie wyniesienia przejścia dla pieszych zwiększy bezpieczeństwo i komfort pieszych
przy ul. Włodarczyka. Projekt zakłada wyniesienie istniejącego przejścia dla pieszych z kostki
brukowej przy ul. Włodarczyka na wysokości bloku nr 25.

160 000.00 zł

80 000.00 zł

87 500.00 zł

71

72

DZIELNICA XV

Mistrzejowice

Nr
projektu

Tytuł
projektu

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

Przejście łączące ulicę
Bohomolca z ulicą
Kuczkowskiego

Obecnie, jedną z głównych dróg do parku Reduta
jest ulica M. Kuczkowskiego, gdzie w kierunku
ulicy F. Bohomolca zbudowany jest chodnik,
który kończy się na ścianie akustycznej. Nale
żałoby wstawić furtkę oraz dokończyć chodnik.

Projekt zakłada wykonanie furtki w ekranie akustycznym, dobudowę brakującego chodnika
w nawiązaniu do istniejących ciągów pieszych oraz dostosowanie istniejącego chodnika
do obowiązujących przepisów i normatywnego pochylenia. Realizacja ta ma na celu poprawę
estetyki terenu zielonego oraz bezpieczeństwa pieszych, którzy ze względu na brak furtki i czę
ści chodnika przemieszczali się po terenie niezagospodarowanym za ekranami akustycznymi.

Zielone Mistrzejowice –
Zasadź swoje drzewko!

Projekt zakłada posadzenie 100 drzew na tere
nie Dzielnicy XV Mistrzejowice według wskazań
rady dzielnicy XV Mistrzejowice oraz wniosków
mieszkańców.

Poprawa estetyki terenu i jakości powietrza poprzez powiększenie zasobu zieleni w wyniku
posadzenia nowych drzew na terenie Dzielnicy XV Mistrzejowice.

Kino pod chmurką

W ramach zadania stworzone zostanie przedsię
wzięcie kulturalne dla mieszkańców Dzielnicy XV
Mistrzejowice. W letnie, ciepłe wieczory na tere
nach zielonych zlokalizowanych w Dzielnicy XV
odbędą się projekcje znanych i lubianych filmów.

Popularyzacja kinematografii. Integracja mieszkańców Dzielnicy XV. Atrakcyjna oferta spę
dzenia czasu wolnego dla mieszkańców.

Bezpieczniej
w Mistrzejowicach –
spokojne osiedla!

Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa w na
szej dzielnicy przez zwiększenie ilości patroli
policji w godzinach wieczornych oraz doposaże
nie straży pożarnej w potrzebny sprzęt według
wskazań Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7,
ul Rozrywki 26.

Realizacja dodatkowych patroli Policji przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa miesz
kańców dzielnicy. Dodatkowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy będzie stanowił wzmocnienie
potencjału jednostki PSP działającej na terenie Dzielnicy.

Familiada
„Żyj zdrowo i wesoło”

Familiada „Żyj zdrowo i wesoło” to festyn spor
towo-rekreacyjny przeznaczony dla ponad 300
uczestników (dzieci, młodzieży i ich rodziców
będących uczniami SP nr 144) oraz innych osób
zamieszkujących w Dzielnicy XV.

Familiada „Żyj zdrowo i wesoło” pozwoli zintegrować całe środowisko szkolne, pokazać
różnorodne uzdolnienia m.in. sportowe, artystyczne. Familiada jest przeznaczona dla całej
rodziny, co pozwoli miło, zdrowo i aktywnie spędzić czas wolny.

4

5

6

7

8

Szacunkowy
koszt (w zł)

100 000.00 zł

100 000.00 zł

50 000.00 zł

80 000.00 zł

8 000.00 zł

Nowe książki oraz
prasa w bibliotece

Zakup zbiorów bibliotecznych: książek, audio
booków, komiksów do dwóch filii bibliotecznych
Biblioteki Kraków: Filii 48 i Filii 49 w Dzielnicy XV
oraz nowe tytuły prasy w Filii 48.

Prenumerata zapewni mieszkańcom dzielnicy dostęp do aktualnej prasy w osiedlowej bi
bliotece. Potrzeba budowania kolekcji komiksów, która zainicjowana została w poprzednich
edycjach budżetu obywatelskiego, nadal jest istotna, co zaznaczono w zgłoszonym projekcie.
Zakup nowości wpłynie na atrakcyjność oferty biblioteki.

Biblioteka Marzeń

Modernizacja biblioteki Klubu Kuźnia w Mistrze
jowicach. Stworzenie nowoczesnej i estetycznej
biblioteki na miarę XXI wieku poprzez aranżację
wnętrza, wymianę wyposażenia i sprzętu elek
tronicznego.

Poprawa standardu pracy i komfortu dla użytkowników, nowoczesne, ergonomiczne wypo
sażenie na lata, otwarta, przestrzeń do spotkań literackich dla mieszkańców.

Zadanie zakłada stworzenie otwartej, kulturalnej
przestrzeni czasu wolnego z koncertami, warsz
tatami, piknikami, wycieczkami rowerowymi i in
nymi atrakcjami. Program realizowany będzie
przez weekendy w Dzielnicy XV Mistrzejowice.

Poszerzenie kompetencji kulturalnych i estetycznych mieszkańców. Integracja społeczności
lokalnej. Edukacja regionalna, ekologiczna, prozdrowotna.

12

Zielone Mistrzejowice.
Weekendowy program
kulturalny.

Bezpieczne przejścia
dla pieszych

Poprawienie widoczności pieszych na przejściach

13

Realizacja wnioskowanego zakresu rzeczowego ma na celu doświetlenie nie tylko samych
przejść dla pieszych, ale także miejsc przed przejściami oraz poprawę bezpieczeństwa wszyst
kich użytkowników.

439 320.00 zł

Siłownia pod chmurką

Projekt „Siłownia pod chmurką” to propozycja
powiększenia planowanej w parku przy osiedlu
Tysiąclecia infrastruktury sportowej, pozwalają
cej na poprawę sprawności fizycznej.

Projekt zakłada powiększenie planowanej w parku przy osiedlu Tysiąclecia infrastruktury
sportowej. Dodanie urządzeń pomoże mieszkańcom w aktywnym spędzaniu wolnego czasu,
a osobom starszym pozwoli na zwiększenie swojej sprawności fizycznej. Dostępność większej
ilości urządzeń zwiększy atrakcyjność terenu. Użytkownicy będą mieli możliwość ćwiczeń
różnych partii ciała. Projekt stworzy dodatkowe miejsce rekreacji dla osób starszych oraz
rodziców pilnujących dzieci na placu zabaw.

180 000.00 zł

„Zielony przystanek” to projekt wprowadzający
w codzienną szarość miejskiej komunikacji
elementy natury, takiej jak różnorodne kwiaty
i rośliny pnące.

Zielone przystanki zapewnią więcej zieleni w przestrzeni Krakowa. Wpłyną również pozytywnie
na jakość powietrza. Poprawią estetykę okolicy.

Projekt ma na celu pomalowanie istniejących
przejść dla pieszych o dużym natężeniu, w tym
tych w pobliżu szkół, przy których nie rozmiesz
czono sygnalizacji świetlnej, dla poprawienia
widoczności pieszego w porze wieczornej.

Realizacja wnioskowanego zakresu rzeczowego ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa
pieszych na przejściach o dużym natężeniu, przy których nie ma sygnalizacji świetlnej.

9

11

16

Zielony przystanek
17

Bezpieczna zebra
18

30 000.00 zł

332 000.00 zł

42 000.00 zł

50 000.00 zł

40 000.00 zł
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projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

Fit Park dla zdrowia
i urody!

Siłownia zewnętrzna dla mieszkańców to szansa
nie tylko na poprawę zdrowia i samopoczucia.
To przestrzeń spotkań i budowania sąsiedzkich
relacji, to miejsce zawiązywania znajomości
i przyjaźni. To miejsce otwarcia na świat i dru
giego człowieka.

Stworzenie siłowni wpłynie pozytywnie na przestrzeń dzielnicy, da możliwość odpoczynku
na świeżym powietrzu, będzie służyła rekreacji oraz integracji. Nowy teren użytkowy uatrak
cyjni okolicę. Projekt ma na celu aktywizacje lokalnej społeczności w tak ważnych aspektach
jak zdrowie czy kultura fizyczna poprzez stworzenie siłowni na świeżym powietrzu. Projekt
zakłada zachęcenie lokalnej społeczności do aktywnego, zdrowego trybu życia. Uprawianie
sportów poprawia również samopoczucie i korzystnie wpływa na stan zdrowia.

Modernizacja i rozbudowa placyku zabaw
w parku Fort 48 „Batowice”. Zmiana obecnej
małej architektury na odpowiednią dla dzieci
pasującej do otaczającej przestrzeni, np. zjeż
dżalnia w formie konika polnego czy huśtawka
„bocianie gniazdo”.

Modernizacja placu zabaw zwiększy atrakcyjność terenów. Nowe miejsce rekreacji dla rodzin
z dziećmi. Integracja mieszkańców. Dodatkowo teren zyska funkcje edukacyjną i informacyjną,
dzięki tablicom interaktywnym. Remont placu zabaw poprawi jakość życia osób korzystających
z niego na co dzień.

Zdrowy kręgosłup
– bezpłatne zajęcia
gimnastyczne 2020

Projekt „Zdrowy kręgosłup” dotyczy grupowych
zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób doro
słych, kobiet i mężczyzn, mieszkańców dzielnicy
XV Mistrzejowice, ze szczególnym uwzględnie
niem ćwiczeń wzmacniających i rozciągających
mięśnie kręgosłupa.

Projekt „Zdrowy Kręgosłup” dotyczy grupowych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób
dorosłych, kobiet, mężczyzn, mieszkańców Dzielnicy XV Mistrzejowice.

Boisko sportowe
wielofunkcyjne przy
Szkole Podstawowej
nr 144

Boisko sportowe wielofunkcyjne z bezpiecznej
nawierzchni, wyposażone w kosze do koszykówki,
bramki do piłki nożnej oraz siatkę zabezpie
czającą.

Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka,
wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, mło
dzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

Ogólnodostępna Strefa
Aktywności Fizycznej

Budowa ogólnodostępnej strefy aktywności fi
zycznej – siłowni zewnętrznej obok Fortu 48A
– Mistrzejowice. Siłownie zewnętrzne popra
wiają kondycję, łączą i aktywizują mieszkańców,
są miejscem sportowych spotkań.

Zagospodarowanie wskazanego terenu wpłynie pozytywnie na atrakcyjność okolicy. Miesz
kańcy zyskają przestrzeń do rekreacji na otwartym powietrzu, co sprzyja zawężaniu więzi
społecznych. Uprawianie sportów poprawia również samopoczucie i korzystnie wpływa
na stan zdrowia, a nowoczesne urządzenia pomogą zachęcić mieszkańców do codziennych
ćwiczeń, co wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców.

155 000.00 zł

Wymiana nawierzchni boiska przy Zespole Szkol
no-Przedszkolnym nr 5 na osiedlu Oświecenia
na sztuczną trawę

Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka,
wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, mło
dzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

405 000.00 zł

19

Leśny plac zabaw
20

21

22

23

28

Trawiaste boisko
na Oświecenia

Szacunkowy
koszt (w zł)

200 000.00 zł

439 320.00 zł

4 780.00 zł

190 000.00 zł

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów
szkół podstawowych na terenie Dzielnicy XV Mi
strzejowice. Zajęcia poprowadzi wykwalifikowana
kadra medyczna.

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej dla
uczniów szkół podstawowych działających na terenie Dzielnicy XV. Nauka pierwszej pomocy
pomoże przełamać barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy oraz przyczyni
się do wykształcenia prawidłowej postawy wobec zagrożeń, w tym zagrożenia zdrowia i życia,
oraz wobec sytuacji kryzysowych, co może przyczynić się do podniesienia poziomu bezpie
czeństwa zdrowotnego mieszkańców Krakowa.

77 000.00 zł

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
wraz z obsługą AED (automatyczny defibryla
tor zewnętrzny) dla dzieci z przedszkoli i szkół
z terenu Dzielnicy. Zakup materiałów profilak
tyczno-edukacyjnych.

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED
adresowanych do dzieci z przedszkoli, szkół i placówek działających na terenie Dzielnicy XV
Miasta Krakowa oraz zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych (plakaty, maskotki,
odblaski, kubki, smycze itp.). Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED pomoże przełamać
barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora. Realizacja
tego projektu może pozytywnie wpłynąć na podniesienie poziomu wiedzy na temat udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej, w szczególności poprzez użycie automatycznych defi
brylatorów zewnętrznych. Uczestnictwo w szkoleniach może przyczynić się do ograniczenia
liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia.

4 000.00 zł

Pitniki wody
na Plantach
Mistrzejowickich

Montaż min. 3 pitników wody na Plantach Mi
strzejowickich. Propozycje lokalizacji: 1) okolice
skateparku 2) przed wejściem do Smoczego
Placu Zabaw 3) park przy Forcie Batowickim nr 48

Realizacja projektu spowoduje zwiększenie komfortu wszystkich użytkowników, korzystających
w różny sposób (np. wypoczynek, uprawianie sportów) z miejskiej przestrzeni publicznej
szczególnie w miesiącach letnich, podczas wysokich temperatur, poprzez zapewnienie łatwego
dostępu do wody pitnej w sposób ekologiczny. Montaż poidełek pośrednio przyczyni się
do ograniczenia używania butelek plastikowych, gdyż ich konstrukcja będzie przystosowana
do napełniania butelek wielorazowych czy bidonów.

269 370.00 zł

„Wybiegowisko”
dla psów

Chcemy, aby na terenie zielonym między For
tem Mistrzejowice a nowo powstałym boiskiem,
placem zabaw i siłownią zewnętrzną powstało
bezpieczne miejsce przyjazne czworonogom i ich
właścicielom ze strefą rekreacyjną i treningową.

Powstanie wybiegu dla psów da właścicielom możliwość obserwacji bawiących się psów i po
głębiania wiedzy o nich. Realizacja projektu pozwoli właścicielom na komfort puszczenia psa
luzem. Wybieg będzie doskonałym miejscem na spotkania towarzyskie i wymianę informacji
o problemach wychowawczych czy innych. Okoliczni właściciele psów zyskają dodatkowe
miejsce na miłe spędzanie czasu na świeżym powietrzu bez względu na porę roku i pogodę.

280 000.00 zł

Ja też mogę uratować
komuś życie!
29

Mali Ratownicy

30

32

33

75

76

DZIELNICA XVI

Bieńczyce

Nr
projektu

Tytuł
projektu

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

Staw przy Kaczeńcowej
– działania
proekologiczne

Oczyszczenie zbiornika z mułu i śmieci; budki
lęgowe dla ptaków

Staw przy ul. Kaczeńcowej oraz otoczenie parkowe wokół niego są miejscem spotkań, spa
cerów, wspólnych, rodzinnych zabaw mieszkańców Krakowa. Jego oczyszczenie spowoduje
zwiększenie estetyki miejsca oraz zwiększy jego walory. Okolice posiadają potencjał przyrod
niczy i krajobrazowy, który warto wyeksponować i wykorzystać. Głównym założeniem projektu
jest oczyszczenie cennego przyrodniczo stawu z namułu oraz śmieci oraz zamontowanie
w okolicy budek lęgowych dla ptaków.

Oczyszczenie wody
zalewu Nowohuckiego
– czy woda będzie
czysta?

Nasadzenie roślinności wodnej; montaż urzą
dzenia monitorującego parametry fizyko-che
miczne wody

Projekt zakłada poprawę jakości wody w zbiorniku i jednocześnie sprawi, że odwiedzające
zalew Nowohucki osoby będą spędzać tam czas w bardziej komfortowych warunkach.

Oświetlenie przejść
dla pieszych
w Bieńczycach.

Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach.
Pieszy widoczny = pieszy bezpieczny. Przy wska
zanych przejściach na terenie dzielnicy Bieńczyce
montaż specjalnie dedykowanych lamp punkto
wych oświetlających teren przejścia dla pieszych.

Opinia pozytywna warunkowo. Zadanie może być realizowane po wykonaniu audytu dla
konieczności budowy doświetlenia przejść dla pieszych we wszystkich wskazanych przez Wnio
skodawcę lokalizacjach. Budowa tzw. oświetlenia dedykowanego dla konkretnej lokalizacji jest
uzależniona od warunków bezpieczeństwa, możliwości technicznych i istniejących warunków
oświetleniowych we wskazanych miejscach. Wykonanie oświetlenia przejść znacznie poprawi
bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz komfort jazdy kierowców.

Rozczytane Bieńczyce

Uzupełnienie księgozbioru i gier planszowych
w Filiach Biblioteki Kraków znajdujących się
na terenie Dzielnicy XVI, poprzez zakup nowości
wydawniczych oraz prowadzenie działalności
edukacyjnej i kulturalnej promującej książkę
i czytelnictwo.

Zakup nowości przyczyni się do wzbogacenia oferty osiedlowej biblioteki, a zaplanowane
spotkania ułatwią mieszkańcom dzielnicy dostęp do wydarzeń kulturalnych.

Przygotowanie fantazyjnej kompozycji roślinnej
w postaci klombu w miejsce trawnika jako miej
sca reprezentacyjnego przed wejściem na obiekt
basenu Wandzianka przy ul. Bulwarowej 39.

Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka,
wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, mło
dzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

2

3

4

6

10

Mokre stopy –
głowa w słońcu.

Szacunkowy
koszt (w zł)

130 000.00 zł

250 000.00 zł

250 000.00 zł

19 000.00 zł

23 000.00 zł

11

Moja piaskownica
– nowe urządzenia
na placach zabaw

Zadanie polega na dołożeniu, dobudowaniu
do istniejących piaskownic przy placach zabaw
na terenie dzielnicy XVI Bieńczyce zadaszenia,
które będzie chronić przed słońcem. Dodatkowo
w zadaniu planowane jest dołożenie nowych
urządzeń.

Projekt zakłada doposażanie placów zabaw w Dzielnicy XVI Bieńczyce, przede wszystkim
w zadaszenia piaskownic, aby chronić dzieci przed słońcem. Dodatkowo doposażenie placu
zabaw w nowe urządzenia zabawowe dla dzieci pozwoli na integrację zarówno dzieci, jak
i rodziców zamieszkujących najbliższą okolicę. Uatrakcyjnienie miejsca zachęci do spędzania
w nim czasu na zabawie i wypoczynku.

Na pół podzieleni

Zakup kotar dzielących halę sportową. Zamon
towane kotary pozwolą prowadzić dwa odrębne
treningi w różnych grupach wiekowych rów
nocześnie. Jednocześnie kotara zamontowana
wzdłuż boiska pozwoli na zabezpieczenie boiska
przed stratami ciepła.

Dzięki podziałowi sali będzie z niej mogła korzystać większa liczba osób równocześnie. Inte
gracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka, wspólne
spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych mieszkańców Krakowa.

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
wraz z obsługą AED (automatyczny defibryla
tor zewnętrzny) dla dzieci z przedszkoli i szkół
z terenu Dzielnicy. Zakup materiałów profilak
tyczno-edukacyjnych.

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED
adresowanych do dzieci z przedszkoli, szkół i placówek działających na terenie Dzielnicy
XVI Miasta Krakowa oraz zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych (plakaty, maskotki,
odblaski, kubki, smycze itp.). Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED pomoże przełamać
barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora oraz przy
czyni się do wykształcenia prawidłowej postawy uczestników szkoleń w sytuacjach zagrożenia
zdrowia i życia. Realizacja tego projektu może pozytywnie wpłynąć na podniesienie poziomu
wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w szczególności poprzez użycie
automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Uczestnictwo w szkoleniach może przyczynić
się do ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia.

Rewitalizacja terenu na osiedlu Strusia z ła
weczką Józefa Strusia – patrona osiedla. Wnio
skowana lokalizacja ławki na części działki 157/1,
obr. 8 Nowa Huta, stanowiącej teren Plant Bień
czyckich. Działka należy do gminy Kraków, leży
między bl. nr 6, bl nr 7

Przedmiotowy teren jest miejscem ogólnodostępnym. Rewitalizacja tej przestrzeni przyczyni
się do integracji lokalnej społeczności. Teren zyska nową jakość, co znacząco poprawi estetykę
tego miejsca.

14

Mali Ratownicy

17

20

Zagospodarowanie
terenu plant
Bieńczyckich wraz
z ławeczką Józefa
Strusia

180 000.00 zł

28 618.00 zł

4 000.00 zł

220 000.00 zł

77

78

DZIELNICA XVII

Wzgórza Krzesławickie

Nr
projektu

Tytuł
projektu

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

Remont Orlika przy
SP nr 129

Remont Orlika (wymiana siatek w bramkach, in
stalacja bramek piłki ręcznej na boisku do koszy
kówki, odnowienie malowania linii, czyszczenie
wodą pod ciśnieniem boiska do koszykówki).

Odnowienie zużytej infrastuktury, która służy integracji lokalnej społeczności, budowaniu
wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka, wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu,
rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

3

Montaż dwóch
urządzeń siłowych
w parku „Zielony Jar”

Montaż dwóch profesjonalnych urządzeń siło
wych typu „wioślarz” ze zmiennym obciążeniem
w parku „Zielony Jar” do wspólnego ćwiczenia
wraz z opcjonalnym zadaszeniem chroniącym
sprzęt przed opadami atmosferycznymi.

Projekt zakłada uzupełnienie istniejącej już siłowni zewnętrznej w parku „Zielony Jar” o dwie
sztuki urządzenia typu „wioślarz”, które umożliwia pracę 95% partii ciała podczas ćwiczenia
i jest pożądanym urządzeniem na siłowniach zewnętrznych. Dodatkowa maszyna zwiększy
atrakcyjność istniejącego miejsca dla osób aktywnych fizycznie i nie tylko.

7

Doposażenie ogrodu
przedszkolnego w urzą
dzenia zabawowe.

Z urządzeń będą korzystały wszystkie dzieci
w czasie zabaw na świeżym powietrzu. Wyposa
żenie ogrodu w sprzęt sportowy zapewni dzieciom
harmonijny rozwój, wpłynie na rozwój sprawności
fizycznej i pozwoli czerpać radość z zabawy.

Długoterminowym efektem realizacji powyższego zadania będzie doposażenie ogrodu przed
szkolnego w urządzenia zabawowe, z których będą korzystać zarówno dzieci przedszkolne,
a także będzie to ogólnie udostępniany ogród dla dzieci mieszkańców dzielnicy w sposób
określony przez dyrekcję jednostki.

ul. Stokowa – wykona
nie nakładki asfaltowej

Nakładka asfaltowa ul. Stokowej jest zdegra
dowana, spękana, występują fałdy i zaniżenia
– całość ulicy wymaga odnowienia. Odnowienie
nakładki asfaltowej na ul. Stokowej na około
1400 m2 (230 m dł. × 6 m szer.) naprawi tę drogę.

Dzięki wyremontowaniu wskazanego odcinka drogi poprawi się bezpieczeństwo oraz komfort
podróżujących na wskazanym odcinku drogi.

Nakładka asfaltowa ul. Folwarcznej jest zde
gradowana, spękana, występują ubytki asfaltu
i liczne łaty – całość ulicy wymaga odnowienia.
Odnowienie nakładki asfaltowej na ul. Stokowej
na około 720 m2 (160 m dł. × 4,5 m szer.)

Dzięki wyremontowaniu wskazanego odcinka drogi poprawi się bezpieczeństwo oraz komfort
podróżujących na wskazanym odcinku drogi.

1

8

9

ul. Folwarczna –
wykonanie nakładki
asfaltowej

Szacunkowy
koszt (w zł)

21 000.00 zł

112 000.00 zł

64 000.00 zł

180 000.00 zł

195 000.00 zł

Nakładka asfaltowa ul. Grębałowskiej od nr 64
do nr 86 jest spękana, występują, zaniżenia i liczne
łaty – całość ulicy wymaga odnowienia. Od
nowienie nakładki asfaltowej na ul. Stokowej
na około 1500 m2 (360 m dł. × 4 m szer.)

Dzięki wyremontowaniu wskazanego odcinka drogi poprawi się bezpieczeństwo oraz komfort
podróżujących na wskazanym odcinku drogi.

10

ul. Grębałowska nr 64
do nr 86 – wykonanie
nakładki asfaltowej

ul. Ks. Hyca posiada nawierzchnię szutrową,
od wielu lat mieszkańcy proszą o wykonanie
nakładki asfaltowej. Położenie nakładki asfal
towej na ul. Ks. Hyca na około 640 m2 (160 m dł.
× 4 m szer.).

Dzięki wyremontowaniu wskazanego odcinka drogi poprawi się bezpieczeństwo oraz komfort
podróżujących na wskazanym odcinku drogi.

11

ul. Ks. Hyca –
wykonanie nakładki
asfaltowej

Odnowienie
nawierzchni boiska
na placu zabaw
przy Klubie Dukat
w Grębałowie

Odnowienie nawierzchni boiska na placu zabaw
przy Klubie Dukat Ośrodka Kultury Kraków-Nowa
Huta, ul. Styczna 1. Wymiana starego asfaltu
na nowoczesną, bezpieczną dla użytkowników
nawierzchnię poliuretanową.

Projekt ma na celu aktywizację lokalnej społeczności w tak ważnych aspektach jak zdrowie,
kultura fizyczna, rodzinne spędzanie wolnego czasu. Głównym założeniem jest poprawa
bezpieczeństwa sprzyjająca aktywnemu, zdrowemu trybowi życia młodzieży i dorosłych.

Wycieczki jednodniowe
dla seniorów
z XVII Dzielnicy

Zorganizowanie 3 wycieczek jednodniowych dla
seniorów w atrakcyjne turystycznie rejony Ma
łopolski. Wynajęcie autokaru dla 50 os., usługa
pilota i lunch-catering. Za ewentualne bilety
wstępu seniorzy płacą we własnym zakresie.
Maksymalna liczba odbiorców to 150 osób.

Integracja seniorów z Dzielnicy XVII.

Kurs komunikatywnego
jęz. angielskiego dla
seniorów z CAS

Kurs 3-mies. komunikatywnego jęz. angielskiego
dla seniorów z Dzielnicy XVII. Zajęcia będą od
bywały się w siedzibie Centrum Aktywności Se
niora os. Na Stoku 1 w 3 grupach 10-os. przez
3 miesiące, tj. po 48 godzin dla każdej gr. raz
w tyg. po 2 godz.

Aktywizacja, integracja i zwiększenie kompetencji seniorów.

12

15

16

150 000.00 zł

64 000.00 zł

160 000.00 zł

8 200.00 zł

4 600.00 zł
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Nr
projektu

Tytuł
projektu

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

Neurologopedia
dla najmłodszych

Celem projektu jest diagnostyka i niwelowanie
zaburzeń mowy u dzieci młodszych, a tym samym
zapobieganie wykluczeniu w szkole. Obejmuje
obszary: diagnostykę zaburzeń mowy, zajęcia
ogólnorozwojowe w grupach, indywidualne lo
gopedyczne, zajęcia „rodzic-dziecko”.

Projekt przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych (od 3 do 10 roku życia)
z zaburzeniami rozwoju mowy, które zagrożone są wykluczeniem ze społeczności szkolnej.
Dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne z Dzielnicy XVII często są dowożone przez rodziców
do placówek oświatowych poza własną dzielnicą, co w przypadku dzieci z dysfunkcjami mowy
pogłębiać może poczucie izolacji. Celem projektu jest diagnostyka i niwelowanie zaburzeń
mowy u dzieci młodszych, zapobiegające wykluczeniu w szkole. Obejmuje następujące obszary:
diagnostykę zaburzeń mowy, zajęcia ‘’rodzic-dziecko’’, indywidualne zajęcia logopedyczne
i zajęcia ogólnorozwojowe w grupie.

„Piękny umysł” –
zajęcia z angielskiego
i obsługi komputera

Bezpłatne zajęcia z języka angielskiego oraz
zajęcia komputerowe przeznaczone dla mło
dzieży i dorosłych. Zajęcia odbywać się będą
od 03.2020 r. Obejmują podstawy obsługi pro
gramów komputerowych oraz utrwalą posiadaną
znajomość z języka angielskiego.

Znajomość języków obcych oraz nabycie umiejętności sprawnego wykorzystywania progra
mów komputerowych w pracy i w życiu codziennym niewątpliwie przyczyni się do podniesienia
kompetencji społecznych i zawodowych uczestników oraz wzrostu atrakcyjności na rynku
pracy. Realizacja projektu wpłynie na rozwój poczucia przynależności i integracji społeczności
lokalnej, przeciwdziała marginalizacji.

Budowa chodnika
wzdłuż ul. Lubockiej

Budowa chodnika przy ul. Lubockiej od przy
stanku Bugaj do posesji nr 20 oraz przejścia dla
pieszych (pomiędzy posesjami 6 i 8) w celu po
prawy bezpieczeństwa pieszych.

Zaproponowana budowa chodnika przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczestników
ruchu drogowego z uwagi na fakt, że jest to ulica o dużym natężeniu ruchu. Powyższe zwiększy
komfort poruszania się pieszych.

Rodzinny Ogród
Wrażeń

Zagospodarowanie ogrodu przy Szkole Podsta
wowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 98 w celu
stworzenia miejsca przyjaznego dzieciom z pro
blemami sensorycznymi, ich rodzinom i pozosta
łym mieszkańcom dzielnicy.

Długoterminowym efektem realizacji powyższego zadania będzie stworzenie ogólnodostęp
nego miejsca w celach edukacji oraz spotkań, odpoczynku i relaksu dla dzieci ze szkoły, jak
i dzieci i dorosłych mieszkańców dzielnicy.

Ulica Petöfiego –
remont nakładkowy
nawierzchni

Remont nawierzchni fragmentu ul. Petöfiego
od nr 101 w kierunku 93 i dalej – na odcinku około
110 mb. Prace będą polegały na wykonaniu nowej
nawierzchni w postaci nakładki asfaltu, tak aby
zlikwidować istniejące ubytki, nierówności.

Dzięki wyremontowaniu wskazanego odcinka drogi poprawi się bezpieczeństwo pieszych oraz
komfort podróżujących na wskazanym odcinku drogi.

Remont ul. Petöfiego

Remont ul. Petöfiego od nr 117 w stronę ul. Ar
chitektów.

Dzięki wyremontowaniu wskazanego odcinka drogi poprawi się bezpieczeństwo oraz komfort
podróżujących na wskazanym odcinku drogi.

18

19

20

21

23

24

Szacunkowy
koszt (w zł)

28 800.00 zł

27 750.00 zł

200 730.00 zł

200 000.00 zł

100 000.00 zł

275 000.00 zł

25

26

Boisko przy
ul. Architektów –
wymiana nawierzchni

Na terenie skweru przy ul. Architektów, pomię
dzy MDK Fort 49 „Krzesławice” a budynkiem
Na Stoku 10a, znajduje się asfaltowe boisko.
Proponuje się wykonanie na tym boisku na
wierzchni poliuretanowej oraz uzupełnienie
o dwie bramki do gry w piłkę nożną.

Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej społeczności, rozrywka,
wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Projekt ma zachęcić lokalną społeczność
do aktywnego, zdrowego trybu życia. Uprawianie sportów poprawia również samopoczucie
i korzystnie wpływa na stan zdrowia.

Budowa pochylni,
zjazdu do parku
Zielony Jar

Budowa pochylni, zjazdu dla wózków, rowerów
do parku Zielony Jar od ul. Architektów. Ciąg
pieszo-jezdny o szer. 2,5 m należy zrealizować
w miejsce istniejącego chodnika znajdującego się
na zachód od bloku nr 13 Na Wzgórzach.

Przystosowanie zjazdu do parku pozwoli osobom poruszającym się na wózku, rowerzystom
oraz rodzicom z dziećmi na łatwiejszy dostęp do aktywnego spędzania czasu na wolnym
powietrzu w otoczeniu zieleni.

Ławki z widokiem

Wartość skwerów przy ul. Jagiełły to nie tylko
zieleń, ale także otwarta przestrzeń i widoki –
czasami nawet sięgające Tatr! Projekt obejmuje
uzupełnienie zagospodarowania o nowe ławki
i ławko-huśtawki w miejscach, skąd widać daleko.

Montaż nowych ławek poprawi komfort życia mieszkańców, dzięki nim będą mogli odpocząć
w miejscu zielonym i spokojnym.

Im jaśniej, tym
przyjemniej!

Zamontowanie 5 lamp parkowych w ogrodzie
społecznym przy ul. Zakole wykonanym przez
mieszkańców Kantorowic w ramach projektu
„Ogrody Nowej Huty”.

Dzięki wybudowaniu oświetlenia poprawi się komfort i bezpieczeństwo osób odpoczywających
w parku.

Tradycja, kultura,
integracja

Projekt ma na celu organizowanie cyklicznych
wydarzeń patriotycznych. Wybrane podstawowe
punkty to tradycje świąt Wielkanocnych i świąt
Bożego Narodzenia oraz święta narodowe.

Celem projektu ma być integracja lokalnej społeczności, szerzenie tradycji i polskich zwy
czajów oraz zwiększenie świadomości narodowej. Realizacja projektu w takiej formie pozwoli
na pogłębianie pozytywnych stosunków sąsiedzkich w międzypokoleniowym społeczeństwie
i propagowanie patriotyzmu oraz dumy mieszkańców z flagi narodowej. Kolejnym długofalo
wym efektem, który jest przewidywany po zakończeniu projektu, jest wzrost zaangażowania
w działania społeczne wśród członków społeczności lokalnej, co przełożyć się może w przy
szłości na powstawanie oddolnych inicjatyw mieszkańców dzielnicy i osiedla.

14 050.00 zł

Celem projektu jest powstanie bieżni lekkoatle
tycznej 3-torowej 60 m wraz z wybiegiem przy
Szkole Podstawowej nr 98 w Krakowie

Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka, wspólne spędzanie czasu na świeżym
powietrzu, integracja lokalnej społeczności, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych mieszkańców Krakowa.

150 000.00 zł

30

32

33

34

Budowa bieżni
lekkoatletycznej 60 m

180 000.00 zł

95 000.00 zł

100 000.00 zł

57 500.00 zł
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82

Nr
projektu

Tytuł
projektu

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

Mali Ratownicy

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
wraz z obsługą AED (automatyczny defibryla
tor zewnętrzny) dla dzieci z przedszkoli i szkół
z terenu Dzielnicy. Zakup materiałów profilak
tyczno-edukacyjnych.

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED
adresowanych do dzieci z przedszkoli, szkół i placówek działających na terenie Dzielnicy XVII
Miasta Krakowa oraz zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych (plakaty, maskotki,
odblaski, kubki, smycze itp.). Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED pomoże prze
łamać barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora
oraz przyczyni się do wykształcenia prawidłowej postawy uczestników szkoleń w sytuacjach
zagrożenia zdrowia i życia. Realizacja tego projektu może pozytywnie wpłynąć na podnie
sienie poziomu i jakości wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
w szczególności poprzez użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Uczestnictwo
w szkoleniach może przyczynić się do ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym
zatrzymaniem krążenia.

4 000.00 zł

35

36

38

Szacunkowy
koszt (w zł)

Maraton artystyczny
dla dzieci – warsztaty
i koncert

Symfoniczny, interaktywny, pełen kolorów i ma
gicznych dźwięków, jedyny taki w Krakowie kon
cert oraz warsztaty edukacyjne dla dzieci w wieku
od 2-10 lat. Każde dziecko otrzymuje bezpłatny
wstęp i upominki edukacyjne.

Projekt maratonu artystycznego dla dzieci sprzyja popularyzacji muzyki jako formy wyrazu,
uwrażliwia najmłodszych mieszkańców na muzykę i sprzyja rozwojowi dziecięcych zainte
resowań. Przewidywana liczba uczestników zapewnia masowy udział w projekcie młodych
mieszkańców dzielnicy, spełniając założenie ogólnodostępności oraz gwarantując efekt
długoterminowy w postaci zauważalnego wzmocnienia emocjonalnego uczestników, budowy
więzi międzyludzkich i integracji społecznej.

128 100.00 zł

Familiada jak
za dawnych lat – piknik
rodzinny na Wzgórzach

Projekt ma na celu promocję dzielnicy Wzgórza
Krzesławickie (XVII) poprzez wspólne i aktywne
świętowanie obchodów dni Wzgórz Krzesławic
kich w zupełnie nowej formie, nastawionej na in
tegrację rodzinną dla mieszkańców wszystkich
osiedli.

Realizacja propozycji zadania będzie sprzyjać integracji mieszkańców Dzielnicy XVII oraz
aktywnej formie spędzania wolnego czasu połączonej z obchodami Dni Wzgórz Krzesła
wickich. Projekt przyczyni się do pozytywnej promocji Dzielnicy XVII oraz udowodni, że jej
mieszkańcy są gotowi do podejmowania wspólnych inicjatyw. Realizacja projektu wzmocni
pozytywne relacje pomiędzy mieszkańcami, przedstawicielami rady dzielnicy, organizacjami
pozarządowymi oraz lokalnymi szkołami i domami kultury.

50 000.00 zł

DZIELNICA XVIII

Nowa Huta

Nr
projektu

Tytuł
projektu

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

Nie złam nogi
na chodniku

Projekt zakłada wymianę zniszczonej nawierzchni
chodnika na nową przyjazną wózkom dziecię
cym, ludziom z ograniczoną mobilnością oraz
rolkarzom. Jest to główna trasa piesza z placu
Centralnego nad zalew Nowohucki.

Remont zniszczonej nawierzchni chodnika w al. Solidarności wzdłuż parku Szwedzkiego,
z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, rolkarzy itd., zapewni bezpieczeństwo
użytkowników, przyczyni się do poprawy stanu technicznego istniejącej infrastruktury oraz
wpłynie na estetykę miasta.

Czy kajaki są bezpieczne dla dzieci? Rodzicu,
sprawdź to! Na rodziców z dziećmi w każdy week
end czekają kajaki z osprzętem na przystani Yacht
Klubu Nowa Huta. To okazja do zapoznania się
dzieci z kajakową przygodą!

Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka,
wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, mło
dzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa

Ocieplanie budynków będzie trwać. Tym samym
miejsca gniazdowania wróbli i jerzyków na osie
dlach znikają. Projekt zakłada zakup i montaż
na drzewach i budynkach użyteczności publicz
nej budek dla ptaków, w szczególności wróbli
i jerzyków.

Projekt zakłada upamiętnienie jubileuszu w sposób, który pozytywnie wpłynie na przyrodę.
Ptaki odgrywają bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu ekosystemu miejskiego, choćby dzięki
efektywnemu ograniczeniu liczebności uciążliwych owadów. Budki dla ptaków w miejskim
środowisku mają pozytywne skutki dla zachowania różnorodności przyrody w mieście. Obecnie
– zwłaszcza w miastach – zmniejsza się ilość starych drzew, które zawierają dziuple (natu
ralne miejsca lęgowe dla ptaków), co ma negatywny wpływ na liczebność ptaków. Ptakom
w środowisku miejskim, zazwyczaj pozbawionym starych drzew z dziuplami i z coraz bardziej
ograniczanymi możliwościami gnieżdżenia się w ocieplanych budynkach, brakuje miejsc
do zakładania gniazd, a to powoduje, że zmuszone są korzystać z każdej możliwości, którą im
stworzymy. W związku z powyższym wieszanie budek powinno przyczynić się do zahamowania
spadku liczebności ptaków i daje nadzieję na stworzenie warunków do zachowania populacji
ptasiej w miastach.

Projekt zakłada rewitalizację terenu obejmu
jącego fontannę na osiedlu Szkolnym. Miejsce
to powinno być zadbane i udostępnione dla
mieszkańców, zapewniając im odpoczynek i re
laks od codzienności.

Projekt zakładający zagospodarowanie i uporządkowanie terenu na osiedlu Szkolnym 31,
a w szczególności modernizację fontanny. Rewitalizacja znacząco poprawi walory estetyczne
wskazanego w projekcie obszaru. Dodatkowo zielona przestrzeń będzie przyciągać miesz
kańców i wpłynie na ich integrację.

1

Przed- i Szkolniaki
na Kajaki!
2

700 budek dla ptaków
na 70-lecie Nowej Huty

3

Fontanna na Szkolnym!
4

Szacunkowy
koszt (w zł)

418 000.00 zł

15 000.00 zł

82 000.00 zł

609 000.00 zł
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84

Nr
projektu

Tytuł
projektu

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

Psie Stacje albo
Kupa Wstydu

Projekt zakłada instalację koszy na psie odchody
na terenie dzielnicy Nowa Huta.

Koszt zakupu i montażu 40 koszy na psie odchody na terenie Dzielnicy XVIII wg wnioskodawcy:
20 000 zł. Wydział Gospodarki Komunalnej akceptuje wycenę wnioskodawcy (cena jednost
kowa kosza na psie odchody: 500 zł). Oszacowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej
UMK roczne koszty utrzymania ww. ilości koszy na psie odchody związane z opróżnianiem:
koszt jednorazowego opróżnienia kosza: 4,19 zł; kosze na psie odchody na terenie Gminy
Miejskiej Kraków opróżniane są ze średnią częstotliwością raz w tygodniu; roczny koszt
opróżniania 40 koszy na psie odchody wynosi: 4,19 × 52 × 40 = 8 715,20 zł; z myciem: koszt
jednorazowego mycia kosza: 6,43 zł; kosze na terenie Gminy Miejskiej Kraków myte są z czę
stotliwością raz do roku; roczny koszt mycia 40 koszy na psie odchody wynosi: 6,43 × 40 =
257,20 zł. W związku z powyższym, łączne szacunkowe roczne koszty utrzymania 40 koszy
na psie odchody wyniosą 8 972,40 zł.

20 000.00 zł

609 280.00 zł

5

8

Szkolne 2 3 4 5
Sąsiedzka Reaktywacja

Projekt zakłada rewitalizację podwórka – zie
lonego skweru otaczającego bloki nr 2, 3, 4 i 5
na osiedlu Szkolnym.

Rewitalizacja ogólnodostępnego podwórka wspaniale uzupełni przestrzeń publiczną jako
miejsce powszednich spotkań dla mieszkańców, dając im szansę na wzmocnienie relacji
sąsiedzkich oraz wypoczynek w otoczeniu zieleni. Remont chodników i uporządkowanie
miejsc parkingowych znacząco poprawią jakość życia mieszkańców.

Nowe Miejsca
Postojowe na Szkolnym

Brak miejsc dla samochodów powoduje rozjeż
dżanie zieleni tak bardzo potrzebnej wewnątrz
osiedla Szkolnego. Projekt zakłada utworzenie
nowych miejsc parkingowych w przestrzeni
osiedla.

Budowa nowych miejsc postojowych na terenie os. Szkolnego w rej. bud. 15, 16, 22 i 31 przy
drogach wewnątrzosiedlowych zdecydowanie przyczyni się do komfortu oraz zwiększenia
bezpieczeństwa użytkowników oraz wpłynie na estetykę miasta.

Przebieralnia wraz
z sanitariatami
w SP nr 37 w Krakowie.

W ramach zadania wyremontowane zostaną
2 pomieszczenia w przyziemiu: 1 to przebieral
nia, 2 to sanitariaty (prysznice wraz z umywalką
i ubikacją). Remont obejmie: podłogi, ściany,
oświetlenie, wentylację, kanalizację, instalację
wody ciepłej.

Długoterminowym efektem realizacji powyższego zadania będzie możliwość poszerzenia
oferty jednostki o przebieralnię i sanitariaty, niezbędne podczas korzystania z udostępnianych
dla mieszkańców Dzielnicy przez szkołę obiektów sportowych (boiska wielofunkcyjne, sala
gimnastyczna, siłownia).

Modernizacja ogrodu
przedszkola

Zmodernizowanie terenu zielonego położonego
na terenie Samorządowego Przedszkola nr 105
zlokalizowanego na os. Spółdzielczym 5, poprzez
wykonanie mini boiska do gry w piłkę nożną i mo
dernizację istniejącego placu zabawa.

Długoterminowym efektem realizacji powyższego zadania będzie stworzenie ogólnodostęp
nego miejsca dla dzieci przedszkolnych oraz dla dzieci mieszkańców dzielnicy. Miejscem tym
będzie mini boisko do gry w piłkę nożną oraz zmodernizowany plac zabaw.

9

11

12

Szacunkowy
koszt (w zł)

310 000.00 zł

90 000.00 zł

265 000.00 zł

13

Remont Ogródków
na Szkolnym to Więcej
Zabawy dla Dzieci

Ogródki jordanowskie na osiedlu Szkolnym wy
magają doposażenia. Chcemy, aby były atrak
cyjne dla dzieci i co najważniejsze bezpieczne.

Projekt zakłada sfinansowanie rewitalizacji ogródka Jordanowskiego w ramach budżetu
obywatelskiego i stworzenie atrakcyjnego nie tylko dla małych dzieci miejsca, gdzie będzie
można aktywnie spędzić czas. Remont placu zabaw poprawi jakość życia osób korzystających
z niego na co dzień.

609 000.00 zł

Czerwone korale
– magia stroju
krakowskiego

Projekt „Czerwone korale” zakłada sfinansowa
nie zakupu kompletnych strojów ludowych dla
dzieci, kobiet i mężczyzn na potrzeby ludowych
grup obrzędowych działających w Dzielnicy XVIII
Nowa Huta.

Efektem długoterminowym projektu „Czerwone korale” jest możliwość kultywowania tradycji
regionu krakowskiego, zwłaszcza okolic Wolicy, Chałupek, Branic, Kościelnik, Wróżenic,
Pleszowa, Przylasku Rusieckiego. Grupy obrzędowe, skupione wokół tych terenów, aktywnie
uczestniczą w licznych konkursach, uroczystościach państwowych, miejskich, dzielnicowych,
kościelnych czy narodowych. Możliwość reprezentowania swojego mikroregionu w krakow
skich strojach ludowych stanowi bezcenne źródło wiedzy etnograficznej dla młodych pokoleń.
Jest także elementem promocji miasta, województwa oraz kraju. Ogólnodostępność strojów
krakowskich będzie realizowana poprzez ich przechowywanie i udostępnianie w Klubach
Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta obejmujących swym zasięgiem dzielnice krakowskie,
tj. XIV, XV, XVII, XVIII.

107 500.00 zł

Rewitalizacja
zielonego skweru
na os. Krakowiaków

Projekt „Rewitalizacja zielonego skweru na
os. Krakowiaków” zakłada remont nawierzchni
alejek, uzupełnienie roślinności, stworzenie na
sadzeń roślin kwitnących i wprowadzenie ele
mentów małej architektury.

Zagospodarowanie skweru na os. Krakowiaków wpłynie na poprawienie jakości okolicy.
Remont alejek poprawi komunikacje mieszkańców, którzy będą mogli w komfortowy sposób
spacerować po terenie. Dodatkowe nasadzenia poprawią estetykę skweru, a mała architektura
stworzy to miejsce przyjaznym dla lokalnej społeczności, która będzie mogła integrować się
w estetycznym miejscu.

400 000.00 zł

Remont parkingu
na os. Kolorowym
w Krakowie

Parking dla samochodów w osiedlu Kolorowym
między blokami numer 21 i 27. Obecnie na tym
terenie parkowanie jest możliwe tylko w okresie
suchej pogody – w okresie wiosenno-jesiennym
po opadach deszczu jest to mocno utrudnione
ze względu na błoto.

Projekt po zrealizowaniu udogodni życie mieszkańcom osiedla oraz pozwoli usprawnić pacjen
tom korzystanie z przychodni zdrowia poprzez zwiększoną dostępność miejsc parkingowych.

Kwietnik na skwerze
na os. Willowym 6-7

W tym miejscu dawniej była fontanna – teraz jest
ugór. Chciałybyśmy mieć tutaj klomb kwiatowy.

Złożony projekt obejmuje założenie klombu kwietnego w zdegradowanym miejscu po dawnej
fontannie. Głównym celem założenia jest odzyskanie ozdobnej funkcji, podniesienie walorów
estetycznych wskazanego miejsca.

10 000.00 zł

Bezpieczny
ratownik – Bezpieczny
Nowohucianin

Zadanie polega na doposażeniu 5 jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z Dzielnicy XVIII
Nowa Huta w sprzęt ratowniczy.

Projekt wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób, które przebywają
w naszym Mieście. Zapewnienie odpowiedniego poziomu wyposażenia Ochotniczych Straży
Pożarnych przyczyni się do podniesienia ich wartości bojowej oraz zdolności do udzielenia
pomocy osobom poszkodowanym.

93 400.00 zł

15

16

19

21

23

225 000.00 zł
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W Zdrowym Ciele
Zdrowy Duch

Gimnastyka dla seniora to zajęcia prozdrowotne
stworzone specjalnie z myślą o osobach star
szych. Ćwiczenia mają na celu poprawę wydol
ności krążeniowo-oddechowej, poprawę techniki
oddychania, zwiększenie zakresu ruchomości
w stawach oraz elastyczności.

Aktywizacja, integracja i poprawa kondycji zdrowotnej seniorów z Dzielnicy XVIII poprzez
umożliwienie im wspólnego spędzania wolnego czasu i poprawę wydolności krążeniowo-odde
chowej i techniki oddychania, zwiększenie zakresu ruchomości w stawach oraz elastyczności.
Wzbogacenie miejskiej oferty działań skierowanych do seniorów.

Uprawianie sportu jest coraz bardziej popularne.
Biegamy, pływamy, uprawiamy gimnastykę.
Chcemy coś zrobić dla rodzin – wspólne pływa
nie. Czas spędzony razem na pływalni polepszy
kondycję zdrowotną mamy, taty i dzieciaków oraz
zapewni wspaniałą zabawę.

Projekt skierowany jest do rodzin zamieszkałych na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Czas
spędzony razem na pływalni polepszy kondycję zdrowotną mamy, taty i dzieciaków – zapewni
wspaniałą zabawę, a także możliwość wspólnego spędzania czasu wolnego.

Gimnastyka dla seniora to zajęcia prozdrowotne
stworzone z myślą o osobach starszych. Ćwicze
nia w wodzie mają na celu poprawę wydolności
krążeniowo-oddechowej, poprawę oddychania,
zwiększenie zakresu ruchomości. Ćwiczenia za
pobiegają osteoporozie!

Projekt Aerobic w wodzie „Bądź jak Rybka” skierowany jest do seniorów i osób starszych
zamieszkałych na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Gimnastyka dla seniora to zajęcia proz
drowotne stworzone z myślą o osobach starszych. Ćwiczenia w wodzie maja na celu poprawę
wydolności krążeniowo-oddechowej, poprawę oddychania, zwiększenie zakresu ruchomości.

Osiedle Kolorowe
Chce Nowe Miejsca
Postojowe!

Brak wystarczającej ilości miejsc postojowych
to jeden z głównych problemów os. Kolorowego.
Samochody zajmują chodniki co utrudnia życie
wszystkim mieszkańcom. Projekt zakłada bu
dowę nowych miejsc postojowych w przestrzeni
os. Kolorowego.

Budowa nowych miejsc parkingowych we wskazanej lokalizacji zdecydowanie zwiększy
komfort i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników, uporządkuje okoliczną przestrzeń i przy
czyni się do poprawy stanu technicznego istniejącej infrastruktury oraz pozytywnie wpłynie
na estetykę i wizerunek miasta.

Wolica – skwer
z miejscem rekreacji
przy Brzeskiej –
Zakępie

Skwer powinien zostać obsadzony drzewami
i krzewami ozdobnymi, zagospodarowany alej
kami spacerowymi z wkomponowaną mini siłow
nią w przestrzeń spacerową. Dodatkowo należy
wyposażyć teren w małą architekturę, zagospo
darować i uregulować dziki staw.

Z uwagi na brak w okolicy miejsca, w którym mieszkańcy mogliby spędzać czas, projekt
zakłada stworzenia skweru, który wspaniale uzupełniłby przestrzeń publiczną jako miejsce
powszednich spotkań dla mieszkańców, dając im szansę na wzmocnienie relacji sąsiedzkich
oraz wypoczynek w otoczeniu zieleni. Nowe miejsce relaksu wpłynie na poprawienie jakości
życia w najbliższej okolicy.

24

Pływamy Razem
„Mama, Tata i Ja”
25

Aerobic w wodzie
„Bądź jak Rybka”
26

27

29

Szacunkowy
koszt (w zł)

6 900.00 zł

11 400.00 zł

9 690.00 zł

150 000.00 zł

500 000.00 zł

30

32

Rewitalizacja zieleni
przy Klubie Herkules

Celem projektu jest zagospodarowanie i uporząd
kowanie terenu zielonego wokół Klubu Herkules
na osiedlu Branice.

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy jakości wypoczynku mieszkańców Branic oraz
sąsiadujących osiedli.

Otwarte zajęcia
biegowo‑ruchowe
na terenie
Dzielnicy XVIII

Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców
naszej dzielnicy, a w szczególności dzieci i mło
dzieży, poprzez organizację profesjonalnych, bez
płatnych zajęć biegowo-ruchowych na terenie
Dzielnicy XVIII

Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców poprzez organizację profesjonalnych bez
płatnych zajęć biegowo-ruchowych.

Wspieraj swój lokalny
klub

Celem projektu jest wsparcie działalności spor
towej prowadzonej na stadionie miejskim Hutnik
Kraków i integracja mieszkańców Dzielnicy XVIII
z lokalnym klubem sportowym – Hutnik Kraków
poprzez umożliwienie im uczestniczenia w me
czach w 2020 r.

Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka,
wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, mło
dzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

Remont chodnika wraz ze ścieżką rowerową

Remont chodnika oraz ścieżki rowerowej w ciągu ul. Kocmyrzowskiej (odcinek od ul. Obrońców
Krzyża do ul. Bulwarowej) po stronie os. Krakowiaków zapewni bezpieczeństwo użytkowni
ków, przyczyni się do poprawy stanu technicznego istniejącej infrastruktury oraz wpłynie
na estetykę miasta.

605 000.00 zł

351 900.00 zł

33

Bezpiecznie do Lidla
35

38

44

70 000.00 zł

4 000.00 zł

Linowy plac zabaw
na os. Słonecznym
dla dzieci 7+

Stwórzmy plac zabaw w formie parku linowego
dla dzieci w wieku 7+. Specjalnie zaprojekto
wany park linowy będzie miejscem, gdzie dzieci
w wieku szkolnym będą mogły bawić się i roz
wijać. Odzyskajmy zdewastowaną przestrzeń
na os. Słonecznym dla dzieci!

Projekt zakłada budowę placu zabaw w formie urządzeń linowych. Zaśmiecony teren stanie
się pięknym, nowoczesnym i przyjaznym miejscem. Użytkownicy zyskają przestrzeń do bez
piecznej zabawy i spotkań z rówieśnikami. Charakter placu zabaw pozwoli zaspokoić dziecięcą
potrzebę wyzwań poprzez zdecydowanie bardziej odważne konstrukcje niż typowe urządzenia
zabawowe. Dodatkowo plac będzie oświetlony i zamontowane zostaną ławki i kosze na śmieci.
Teren stanie się atrakcyjny dla okolicznych mieszkańców.

Pomóżmy delfinkowi
z Nowej Huty

Rewitalizacja „delfina” – nieczynnej fontanny
na os. Górali. Odnowienie rzeźby i misy fon
tanny, uporządkowanie roślinności i nasadzenie
w obrębie misy nowych roślin ozdobnych, a także
instalacja źródełka, nawiązującego do pierwotnej
funkcji obiektu.

Modernizacja fontanny wpłynie pozytywnie na teren. Rewitalizacja znacząco poprawi walory
estetyczne wskazanego w projekcie obszaru. Dodatkowo zielona przestrzeń będzie przyciągać
mieszkańców i wpłynie na ich integrację.

60 000.00 zł

195 000.00 zł

87

88
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Uczeń bez przemocy…
To możliwe!

W SP nr 80 w Krakowie zostanie opracowany
i wdrożony pilotażowo program identyfikacji
i przeciwdziałania agresywnym zachowaniom,
z którymi spotykają się uczniowie w szkole i poza
nią. W cały proces będą zaangażowani uczniowie,
rodzice i nauczyciele.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości uczestników w zakresie mechanizmów agresji,
czynników wpływających na jej powstawanie oraz jej wpływu na bezpieczeństwo, zdrowie
fizyczne i psychiczne dzieci i młodzieży, a także szeroko pojęte funkcjonowanie społeczności
w różnych jej wymiarach. Realizacja warsztatów będzie prowadzić do nauki i wzmacniania
pozytywnych wzorców zachowań społecznych w szkole, w domu, w sieci, podczas zabawy,
uprawiania sportu, w relacjach międzyludzkich. Na zakończenie realizacji projektu zostanie
przygotowany film informacyjno-dydaktyczny będący rekomendacją dla wszystkich szkół
i placówek zainteresowanych tematyką poruszaną podczas realizacji projektu.

149 000.00 zł

Wymiana dwunastu sztuk opraw oświetleniowych
na istniejących słupach na nowe oprawy typu
LED, os. Willowe 18-25

Wymiana istniejących opraw na oprawy typu LED zwiększy komfort i bezpieczeństwo miesz
kańców, przyczyni się do poprawy stanu technicznego istniejącej infrastruktury oraz zmniejszy
koszty zużycia energii elektrycznej.

42 000.00 zł

Wymiana nawierzchni
na placu zabaw
na os. Sportowym

Projekt dotyczy wymiany nawierzchni piaskowej
na nawierzchnię poliuretanową na placu zabaw
na osiedlu Sportowym w Nowej Hucie.

Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej społeczności, rozrywka,
wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Projekt zakłada dążenie do zachęcenia
do aktywnego, zdrowego trybu życia lokalnej społeczności. Uprawianie sportów poprawia
również samopoczucie i korzystnie wpływa na stan zdrowia.

140 000.00 zł

51

Chodnik od Nowa!
Szkolne 15 / Szkolne 22

Projekt zakłada remont chodnika ciągnącego się
wzdłuż bloku nr 15 na osiedlu Szkolnym w stronę
bloku nr 22 i Teatru Łaźnia Nowa.

Naprawa chodnika zapewni mieszkańcom pobliskiej okolicy bezpieczną i wygodną komu
nikację.

160 000.00 zł

52

Gdy na czytanie
znajdziesz chęć,
do biblioteki zaraz pędź

Zakup nowości wydawniczych – książek i prenu
merat czasopism – który wpłynie na atrakcyjność
oferty placówek bibliotecznych, co przyczyni się
do zwiększenia poziomu czytelnictwa w Dzielnicy
XVIII. Projekt wyrówna szanse czytelnicze.

Projekt zwiększy dostęp do nowości wydawniczych i prasy. Spotkania autorskie i warsztaty
wzbogacą ofertę kulturalno-edukacyjną osiedlowych bibliotek, dostępną dla mieszkańców
Dzielnicy XVIII.

28 700.00 zł

Ogólnodostępny plac
zabaw przy SP nr 80
na os. Na Skarpie 8

Projekt zakłada budowę nowego, ogólnodostęp
nego i funkcjonalnego placu zabaw dla dzieci
na terenie SP 80 na os. Na Skarpie, z którego
korzystać będą mogli uczniowie szkoły w cza
sie lekcji jak i po zajęciach, jak również wszyscy
mieszkańcy miasta.

Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka,
wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, mło
dzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

45

Jaśniej na os. Willowym
47

48

54

Szacunkowy
koszt (w zł)

197 000.00 zł

55

56

57

58

59

89

OdNowa placu
zabaw i powstanie
ogrodu zabaw przy
os. Na Skarpie 43

Projekt zakłada odnowienie i doposażenie placu
zabaw dla dzieci na os. Na Skarpie 43, a także
powstanie ogrodu zabaw.

Plac zabaw na terenie dzielnicy XVIII Nowa Huta jest w złym stanie i nie zachęca do zabawy.
Projekt zakłada sfinansowanie rewitalizacji w ramach budżetu obywatelskiego i stworzenie
atrakcyjnego miejsca nie tylko dla małych dzieci miejsca, gdzie będzie można aktywnie spędzić
czas. Remont placu zabaw poprawi jakość życia osób korzystających z niego na co dzień.

Rewitalizacja parku
przy ul. Klasztornej /
Rogozińskich

Utworzenie miejsca relaksu i sportu dla wszyst
kich mieszkańców miasta. Park wyremontuje się
tak, by znalazło się w nim zaciszne, zacienione
miejsce dla osób preferujących spokój, chłód
i zapach kwiatów, oraz ceniących sobie ruch
i promienie słoneczne.

Projekt zakłada opracowanie kompleksowej dokumentacji, według której można będzie
rozpocząć rewitalizację parku. Dzięki późniejszym pracom park zyska nową jakość.

KynoParkNH –
nowohucki wybieg
i plac zabaw dla psów

Remont funkcjonującego (obok Nowohuckiego
Centrum Kultury) ogólnodostepnego miejsca
do wyprowadzania m.in. psów, oraz placu za
baw dla psów.

Stworzone zostanie miejsce, gdzie właściciele psów będą mogli spuszczać swoje czworonogi
ze smyczy bez obaw o sytuacje zagrażające bezpieczeństwu spacerów z pupilami. Zagospoda
rowane miejsce pozwoli na aktywną formę spacerów z elementami treningu sprawnościowego.
Powstanie wybiegu może znacząco poprawić jakość życia mieszkańców, którzy mogliby
spokojnie wypuszczać swoje psy w specjalnie wyznaczonej do tego strefie. Wybieg dla psów
mógłby również integrować właścicieli czworonogów.

Rewitalizacja ogródka
jordanowskiego
na os. Słonecznym

Ogród spotkań międzypokoleniowych z placem
zabaw przyjaznym maluchom, z osobnym bez
piecznym miejscem dla dzieci szkolnych, powa
lającym rozwijać sprawności ruchowe oraz ogro
dem sensorycznym dla osób niepełnosprawnych
i najstarszych mieszkańców.

Rewitalizacja znacząco poprawi walory estetyczne wskazanego w projekcie obszaru. Te
ren ciekawie podzielony na różne strefy, będzie odpowiadał różnym grupom społecznym.
Dodatkowo zielona przestrzeń będzie przyciągać mieszkańców i wpłynie na ich integrację.

Mali Ratownicy

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
wraz z obsługą AED (automatyczny defibryla
tor zewnętrzny) dla dzieci z przedszkoli i szkół
z terenu dzielnicy. Zakup materiałów profilak
tyczno-edukacyjnych.

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED
adresowanych do dzieci z przedszkoli, szkół i placówek działających na terenie Dzielnicy XVIII
Miasta Krakowa oraz zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych (plakaty, maskotki,
odblaski, kubki, smycze itp.). Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED pomoże przełamać
barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora oraz
przyczyni się do wykształcenia prawidłowej postawy uczestników szkoleń wobec sytuacji
związanych z zagrożeniem zdrowia i życia. Realizacja tego projektu może pozytywnie wpłynąć
na podniesienie poziomu i jakości wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycz
nej, w szczególności poprzez użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Uczest
nictwo w szkoleniach może przyczynić się do ograniczenia liczby zgonów spowodowanych
nagłym zatrzymaniem krążenia. Realizacja tego zadania w ramach budżetu obywatelskiego
nie powoduje konsekwencji finansowych dla Gminy Miejskiej Kraków w kolejnych latach.

600 000.00 zł

609 280.00 zł

300 000.00 zł

609 000.00 zł

4 000.00 zł
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Legalne nowohuckie
grillowanie!

Projekt zakłada powstanie miejsca do grillowa
nia, w którym będzie można przyjemnie spędzić
niedzielne popołudnia czy majowe, długie week
endy.

Realizacja projektu pozwoli mieszkańcom zorganizować grilla w komfortowych warunkach.
Miejsce stworzy także atrakcyjną możliwość wspólnego wypoczynku na powietrzu.

Nowohucki
Slowfitness‑Parkour
przy NCK

Projekt zakłada powstanie w Parku przy NCK
obok Smoczego Skweru stanowisk do uprawiania
parkour i slow fitness.

Projekt ma na celu aktywizacje lokalnej społeczności w tak ważnych aspektach jak zdrowie
czy kultura fizyczna poprzez stworzenie Parkour Parku. Projekt zakłada dążenie do zachęcenia
do aktywnego, zdrowego trybu życia lokalnej społeczności. Uprawianie sportów poprawia
również samopoczucie i korzystnie wpływa na stan zdrowia. Unikatowy projekt uatrakcyjni
okolicę.

178 700.00 zł

Nowohucki
Slowfitness-Parkour
na os. Na Skarpie
w Parku Żeromskiego

Projekt zakłada powstanie stanowisk do uprawia
nia parkouru i slow fitness w Parku Żeromskiego

Zarząd Zieleni Miejskiej opiniuje pozytywnie realizację budżetu obywatelskiego dotyczącego
budowy Nowohuckiego Slowfitness-Parkour os. Na Skarpie w parku Żeromskiego. W przy
padku realizacji inwestycji należy uwzględnić obecne zagospodarowanie parku a zadanie
realizować z uwzględnieniem ochrony istniejącej zieleni. Na etapie sporządzania projektu
budowlanego należy uzyskać pisemną akceptację tut. Zarządu z uwagi na przeprowadzoną
kompleksową rewitalizację Parku Żeromskiego w 2018 r. i posiadaną gwarancję na zakres
prac objęty przedmiotową inwestycją. Jednocześnie informuję, iż w ramach tej edycji Budżetu
Obywatelskiego na przedmiotowym obszarze został złożony również inny wniosek – Siłownia
pod chmurką na Skarpie w Parku Żeromskiego: https://budzet.krakow.pl/projekty2019/
1923-silownia_pod_chmurka_na_skarpie_w_parku_zeromskiego.html W przypadku przy
jęcia do realizacji obydwu projektów BO, zgodnie z Uchwałą NR XI/179/19 RADY MIASTA
KRAKOWA z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta
Krakowa, będzie mógł zostać zrealizowany tylko jeden z nich, który uzyskał większą liczbę
głosów – przestrzeń w Parku Żeromskiego jest ograniczona, a wskazane projekty dublują
się pod względem funkcjonalnym. Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych
relacji sąsiedzkich, rozrywka, wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury
fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Krakowa.

118 700.00 zł

Projekt ma na celu aktywizację lokalnej społeczności w tak ważnych aspektach jak zdrowie
czy kultura fizyczna lokalnej społeczności poprzez stworzenie siłowni na świeżym powietrzu.
Projekt zakłada dążenie do zachęcenia do aktywnego, zdrowego trybu życia. Uprawianie
sportów poprawia również samopoczucie i korzystnie wpływa na stan zdrowia.

270 000.00 zł

64

65

Siłownia pod chmurką
w Parku Żeromskiego
na os. Na Skarpie

Projekt zakłada powstanie w Parku Żeromskiego
na os. Na skarpie stanowisk do uprawiania sportu
na wolnym powietrzu.

Szacunkowy
koszt (w zł)

85 000.00 zł

66

68

69

72

Przedłużenie ścieżki
rowerowej prowadzącej
od Zespołu Państwo
wych Szkół Muzycz
nych im. Mieczysława
Karłowicza, wzdłuż
os. Centrum E.

Projekt ma na celu połączenie obecnej, odcię
tej od innych, infrastruktury rowerowej przy
os. Na Skarpie od strony parku Żeromskiego,
z infrastrukturą rowerową na al. Jana Pawła II.
Projekt zakłada realizację I etapu wzdłuż os. Cen
trum E.

Projekt zakłada poprowadzenie ścieżki rowerowej od Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych
im. Mieczysława Karłowicza do al. Jana Pawła II wzdłuż os. Centrum E. Wskazane propozycje
lokalizacji przebiegu ścieżki rowerowej ułatwią i zwiększą komfort komunikacji rowerowej
os. Na Skarpie od strony parku Żeromskiego z al. Jana Pawła II

Światła
na skrzyżowaniu
al. Jana Pawła II
z ul. Daniłowskiego

Projekt zakłada budowę sygnalizacji świetlnej
na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II z ul. Daniłow
skiego. Jest to jedyne skrzyżowanie i przejście dla
pieszych w ciągu al. Jana Pawła II od ul. Mogil
skiej do ul. Klasztornej, które nie posiada świateł.

Projekt zakłada budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Jana Pawla II z ul. Dani
łowskiego. Wskazana w propozycji projektu budżetu obywatelskiego lokalizacja przejścia dla
pieszych nie posiada świateł. Cechuje się dużym natężeniem ruchu pieszego i samochodowego.
Zaproponowana budowa sygnalizacji świetlnej podniesie bezpieczeństwo mieszkańców, przede
wszystkim dzieci idących do szkół i przedszkoli. Budowa sygnalizacji świetlnej poprawi bez
pieczeństwo pieszych chcących przejść na drugą stronę ulicy, unormuje ruch samochodowy
w przedmiotowej lokalizacji oraz ułatwi korzystanie z infrastruktury miejskiej, zwiększając
komfort pieszych.

30 000.00 zł

Maraton artystyczny
dla dzieci – warsztaty
i koncert

Symfoniczny, interaktywny, pełen kolorów i ma
gicznych dźwięków, jedyny taki w Krakowie kon
cert oraz warsztaty edukacyjne dla dzieci w wieku
2-10 lat. Udział w przedsięwzięciu jest bezpłatny,
każde dziecko otrzymuje upominki edukacyjne.

Projekt maratonu artystycznego dla dzieci sprzyja popularyzacji muzyki jako formy wyrazu,
uwrażliwia najmłodszych mieszkańców na muzykę i sprzyja rozwojowi dziecięcych zainte
resowań. Przewidywana liczba uczestników zapewnia masowy udział w projekcie młodych
mieszkańców dzielnicy, spełniając założenie ogólnodostępności oraz gwarantując efekt
długoterminowy w postaci zauważalnego wzmocnienia emocjonalnego uczestników, budowy
więzi międzyludzkich i integracji społecznej.

128 100.00 zł

Odnowienie studni
zdrojowych w parku
Ratuszowym

Stworzenie zielonych miejsc relaksu i wyciszenia
z dostępem do wód mineralnych pochodzących
z krakowskich zdrojów artezyjskich. Rewitalizacja
dwóch studni zdrojowych w parku Ratuszowym
w dzielnicy Nowa Huta.

Celem projektu jest modernizacja istniejących studni w parku Ratuszowym oraz montaż małej
architektury. Realizacja projektu zapewni mieszkańcom możliwość wypoczynku podczas
codziennych spacerów, a także poprawi estetykę okolicy.

609 000.00 zł

265 000.00 zł
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„Wandzianka” –
piknik archeologiczny
przy Kopcu Wandy

Projekt zakłada przeprowadzenie pikniku arche
ologicznego „Wandzianka” przy kopcu Wandy.
Elementem unikatowym projektu jest sama jego
formuła, polegająca na zaplanowaniu i zorga
nizowaniu wydarzenia kulturalnego, jakim jest
piknik archeologiczny „Wandzianka". W tym
celu zastosowana zostanie metoda rekonstruk
cji historycznej, bardzo atrakcyjna nie tylko dla
organizatorów imprezy, ale również dla zwiedza
jących. Projekt zakłada aktywne uczestniczenie
dzieci oraz społeczności lokalnej na każdym eta
pie jego tworzenia; począwszy od zdobywania
podstawowej wiedzy na temat pradziejów ziemi,
badań archeologicznych, a skończywszy na dzia
łaniach promocyjnych.

Realizacja projektu przyczyni się do pielęgnowania dziedzictwa kulturowego, wzrostu zain
teresowania dawną historią terenów, na których powstała Nowa Huta oraz ożywienia terenu
wokół Kopca Wandy.

Projekt zakłada powstanie nowohuckiego let
niego plenerowego kina umiejscowionego
na terenie zielonym między budynkiem NCK
a os. Centrum E. Kino ma na celu integrację
społeczności lokalnej przez stworzenie miejsca
spotkań nowohucian. 10 bezpłatnych seansów
będzie odbywać się w sobotnie wakacyjne wie
czory (począwszy od ostatniej soboty czerwca,
poprzez lipiec i sierpień). Seanse realizowane
będą z wykorzystaniem wynajętego ekranu
pneumatycznego 8x7, projektora, nagłośnienia
oraz wszystkich niezbędnych akcesoriów audio
video. Projekt obejmuje także przygotowanie le
żaków, zakup licencji filmów, transport sprzętów,
obsługę, ubezpieczenie, sprzątanie po projekcji.

Projekt zakłada realizację kina plenerowego pod budynkiem Nowohuckiego Centrum Kultury.
Efektem długoterminowym projektu będzie zaktywizowanie mieszkańców starej Nowej Huty.

73

Kino plenerowe
obok NCK-u

75

Szacunkowy
koszt (w zł)

100 000.00 zł

63 000.00 zł

77

Mini Park Kieszonkowy
– miejsce rekreacyjne
os. Hutnicze

Mini Park Kieszonkowy – miejsce rekreacyjne
przeznaczone do spędzania wolnego czasu
przez mieszkańców tego osiedla, wyposażone
np. w pergolę ze stoliczkiem, ławki, ławkę bujaną,
leżaki ze szczebli drewnianych, mały deptak oraz
rabatkę z kwiatami.

Zagospodarowanie skweru i stworzenie mini parku kieszonkowego wpłynie na poprawę jakości
życia w tej okolicy. Dodatkowe nasadzenia poprawią estetykę miejsca, a mała architektura
stworzy to przestrzeń przyjazną dla lokalnej społeczności.

Miejsca spotkań

Projekt zakłada powstanie miejsca spotkań
sąsiedzkich na nowohuckich osiedlach, gdzie
w miłej atmosferze, przy herbacie bądź kawie
można pogłębiać i nawiązywać relacje między
mieszkańcami, bez względu na wiek.

Projekt zostaje zweryfikowany pozytywnie – warunkowo. Weryfikacja pozytywna jest uzależ
niona od uzyskania odpowiedniego lokalu z zasobów Gminy Miejskiej Kraków który na mo
ment oceny wniosku nie jest dostępny, co nie wyklucza pozyskania go w terminie późniejszym.
Ewentualna realizacja projektu przyczyni się do integracji lokalnej społeczności.

Montaż tablic informacyjnych zawierających
plany osiedli z zaznaczonymi charakterystycz
nymi dla danego osiedla miejscami. Będzie
na nich umieszczony krótki opis osiedla (historia,
rok powstania itp). Informacje będą w j. polskim
i j. angielskim.

W latach od 2022 konieczne zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie w kwocie
ok. 15 000 zł rocznie. Realizacja projektu przyczyni się do ułatwienia poruszania się po dziel
nicy Nowa Huta.

Park rowerowo
‑hulajnogowy
w parku przy NCKu

Projekt zakłada odbudowę szkółki rowerowej
i hulajnogowej dla dzieci zlokalizowanej przy
Nowohuckim Centrum Kultury, w okolicach
ul. Tomickiego.

Realizacja projektu wpłynie na edukację dzieci i młodzieży korzystających ze szkółki. Pozwoli
on poznać przepisy ruchu drogowego obowiązujące na ścieżkach rowerowych.

Ścieżka przyrodnicza
skarpą nowohucką
wzdłuż łąk

Projekt zakłada powstanie ścieżki przyrodniczej
wzdłuż łąk nowohuckich prowadzącej od Zespołu
Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława
Karłowicza do planowanej tężni.

Ścieżka przyrodnicza będzie posiadała funkcję edukacyjną. Będzie ciekawym rozwiązaniem,
które uatrakcyjni okolicę.

Bezpieczne nowohuckie
przejścia dla pieszych

Montaż migających znaków przy przejściach
dla pieszych, informujących o tym, że pieszy jest
w pobliżu.

Projekt zakłada montaż znaków migających przy przejściach dla pieszych, informujących
o tym, że pieszy jest w pobliżu i w każdej chwili może wejść na jezdnię.

Nowohucki chodnik
antysmogowy

Projekt zakłada wykonanie pierwszego w Krako
wie chodnika antysmogowego, zlokalizowanego
w Nowej Hucie w miejscu istniejącego chodnika.

Projekt zakłada wykonanie chodnika antysmogowego w miejscu istniejącego chodnika,
wymagającego pilnego remontu, bez zmiany geometrii i oznakowania. Wykonanie testowego
rozwiązania dot. poprawy stanu powietrza posłuży jako doświadczenie dla ewentualnych
dalszych realizacji.

78

Tablice nowohuckich
osiedli
80

83

85

86

89

400 000.00 zł

313 200.00 zł

440 000.00 zł

300 000.00 zł

500 000.00 zł

200 000.00 zł

609 280.00 zł

93

94
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Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

Szlakiem Nowohuckiej
Historii

Projekt zakłada powstanie Szlaku Nowohuckiej
Historii. Szlak zostanie oznaczony poprzez słupki
z tablicami na których będą kody QR do aplikacji
i strony, oraz informacja o opisywanym budynku,
wydarzeniu, rzeźbie, kapliczce, mieszkającej lub
związanej z danym miejscem osobie itd. Propo
nowane miejsca: Teatr Ludowy (os. Teatralne 34),
Szpital im. Stefana Żeromskiego (os. Na Skar
pie 66), os. Wandy i Willowe, aleja Róż, Centrum
Administracyjne Huty (ul. Ujastek 1), dawne kino
Świt (al. Andersa 10), Kopiec Wandy (ul. Uja
stek), kościół i klasztor oo. Cystersów w Mo
gile (ul. Klasztorna 11), kościół św. Bartłomieja
(ul. Klasztorna 11) Krzyż.

Dzięki realizacji projektu poszerzona zostanie trasa turystyczna w Nowej Hucie. Realizacja
zadania jest związana z koniecznością systematycznego czyszczenia instalacji oraz z ewen
tualnymi naprawami w przypadku dewastacji.

Remont kamiennego
murku przy bloku
na os. Hutniczym 4

Remont i odnowienie kamiennego murku oporo
wego oraz wykonanie nawierzchni na os. Hutni
czym 4. Projekt wpisuje się nie tylko w poprawę
infrastruktury, lecz jednocześnie jest działaniem
zachowującym zabytkowy charakter nowohuckiej
architektury.

Remont poprawi estetykę przestrzeni publicznej oraz bezpieczeństwo i komfort okolicznych
mieszkańców.

93

Zwolnij – nowohuckie
tablice informujące
o prędkości pojazdu

Montaż tablic informujących o prędkości po
jazdów.

Projekt zakłada montaż tablic elektronicznych z wyświetlaczem, informujących, z jaką pręd
kością poruszają się przejeżdżające pojazdy; projekt spełni funkcję prewencyjną na terenie
dzielnicy XVIII Nowa Huta.

609 280.00 zł

94

Mini park
na os. Na Skarpie

Projekt zakłada rewitalizację kwartału na
os. Na Skarpie, między budynkami 28, 29, 30 i 31.

Realizacja projektu pozwoli na nadanie terenowi nowej jakości estetycznej. Dodatkowo zre
witalizowana przestrzeń zielona będzie przyciągać mieszkańców i zachęcać ich do integracji.

350 000.00 zł

95

Chodnik
na os. Na Skarpie

Projekt zakłada remont chodników na os. Na skar
pie, między budynkami nr 39, 40, 41, 42, 44 a 45.

Remont chodników poprawi komunikację mieszkańców, którzy będą mogli komfortowo
spacerować po przedmiotowym terenie.

250 000.00 zł

Parking
na os. Na Skarpie

Projekt zakłada remont parkingu na os. Na Skar
pie pomiędzy blokami nr 57 a 56.

Remont parkingu w os. Na Skarpie zlokalizowanego przy drodze wewnątrzosiedlowej po
między bl. nr 57 a 56 zapewni bezpieczeństwo użytkowników, zdecydowanie przyczyni się
do poprawy stanu technicznego istniejącej infrastruktury oraz wpłynie na estetykę miasta.

65 000.00 zł

91

92

97

Szacunkowy
koszt (w zł)

600 000.00 zł

200 000.00 zł

98

Kupujemy nowe książki
i czasopisma dla Filii
nr 54 Biblioteki Kraków
na os. Młodości 8

Zakup księgozbioru dla Filii nr 54 Biblioteki Kra
ków na os. Młodości 8.

Projekt ułatwi mieszkańcom dzielnicy dostęp do najnowszych pozycji literackich oraz zwiększy
liczbę tytułów czasopism dostępnych w osiedlowej bibliotece. Realizacja projektu pozwoli
na organizację spotkań, prelekcji i warsztatów literackich.

Miejsca parkingowe
na os. Ogrodowe 7 i 9
od ul. Zuchów

Miejsca parkingowe wzdłuż ul. Zuchów na
os. Ogrodowym 7 i 9 – samochody parkują na wą
skim chodniku, rozjeżdżają wąski pas zieleni;
z tych dwóch kawałków można stworzyć miej
sca do parkowania zgodnie z kierunkiem jazdy.

Uwaga: sposób parkowania określi docelową ilość miejsc parkingowych i jest uwarunko
wany m.in. pozytywną opinią miejskiego konserwatora zabytków na etapie projektowania.
Termin realizacji: 2020 rok – Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi
decyzjami 2021 – realizacja wg ww. dokumentacji. Budowa nowych miejsc parkingowych
we wskazanej lokalizacji wraz z renowacją zieleni zdecydowanie zwiększy komfort i bez
pieczeństwo wszystkich użytkowników, uporządkuje okoliczną przestrzeń i przyczyni się
do poprawy stanu technicznego istniejącej infrastruktury oraz pozytywnie wpłynie na estetykę
i wizerunek miasta.

609 000.00 zł

Karmniki i poidełka dla ptaków

Ptaki odgrywają bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu ekosystemu miejskiego, choćby dzięki
efektywnemu ograniczeniu liczebności uciążliwych owadów. Karmniki i poidełka dla ptaków
w miejskim środowisku mają pozytywne skutki dla zachowania różnorodności przyrody
w mieście.

110 000.00 zł

99

100

Karmniki i poidełka
dla ptaków

10 200.00 zł
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Remonty chodników
na terenie dzielnic
nowohuckich

Projekt przewiduje remont chodników z kostki
niefazowanej lub asfaltu w każdej z dzielnic
nowohuckich (XIV, XV, XVI, XVII, XVIII) w celu
poprawy bezpieczeństwa i komfortu ich użyt
kowników.

Wykonanie remontu chodników z kostki niefazowanej lub asfaltu na wskazanych odcinkach
ulic: Sołtysowskiej, Glinik, Branickiej, Morcinka, Powstańców, Ciepłowniczej, Gen. Okulickiego,
Łowińskiego, Drożyska i Bystronia, z uwzględnieniem potrzeb m.in. osób niepełnosprawnych,
rolkarzy itd., zapewni komfort i bezpieczeństwo użytkowników, przyczyni się do poprawy
stanu technicznego istniejącej infrastruktury oraz wpłynie pozytywnie na estetykę miasta.

2 000 000.00 zł

Tak dla parku
przy Karmelickiej

Projekt zakłada przekształcenie parkingu po
między ulicą Karmelicką i Dolnych Młynów
w ogólnodostępny park, o który walczyli miesz
kańcy w ramach akcji 3xtak dla zieleni w rejonie
Rajskiej.

Przedmiotowy teren wskazany w projekcie jest usytuowany w bezpośredniej bliskości gęstej
zabudowy. Ogólnodostępny park wspaniale uzupełni przestrzeń publiczną jako miejsce
spotkań dla małych i dużych, dając szansę na wzmocnienie relacji sąsiedzkich. To miejsce
może stać się czynnikiem integrującym mieszkańców. Wypoczynek w otoczeniu przyrody
wpłynie na poprawę jakości życia osób mieszkających w okolicy.

2 000 000.00 zł

Rewitalizacja alei Słowackiego na trasie Nowy
Kleparz – plac Inwalidów. Projekt ma na celu
przywrócenie alejom ich reprezentacyjnego wy
glądu oraz połączenie obydwu placów nowym
chodnikiem i zadbanie o komfort i bezpieczeń
stwo pieszych.

Projekt zakłada remont chodnika w al. Słowackiego na odcinku pomiędzy ul. Królewską
a ul. Lenartowicza, a także remont chodników na 3 przejściach dla pieszych znajdujących
się w pasach zieleni i łączących ulice: Śląską z Długą oraz Mazowiecką z Krowoderską (2
przejścia). Wskazana w propozycji lokalizacja cechuje się dużym natężeniem ruchu pieszego
– zaproponowany remont chodników przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruk
tury oraz jej estetyki, ułatwi korzystanie z infrastruktury miejskiej i zwiększy bezpieczeństwo
i komfort pieszych.

300 000.00 zł

Budowa nowej ścieżki wzdłuż naturalnego koryta
Młynówki Królewskiej w dolinie Rudawy, dodat
kowa droga rowerowa w centralnej części parku,
nowoczesny plac zabaw w dzielnicy Krowodrza.

Projekt zakłada budowę ścieżki wzdłuż koryta Młynówki Królewskiej, nowy fragment drogi
rowerowej oraz nowoczesny plac zabaw. Nowa ścieżka oraz droga rowerowa zapewni użyt
kownikom komfort poruszania się, zwiększy bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów a także
poprawi walory estetyczne wskazanego terenu. Natomiast stworzenie nowoczesnego placu
zabaw będzie idealną przestrzenią, gdzie dzieci będą miały okazję sprawdzić swoje możli
wości sprawnościowe na odpowiednio dobranych urządzeniach zabawowych, np. ściankach
wspinaczkowych czy drabinkach linowych. Dodatkowym, przyciągającym uwagę atutem
placu zabaw będzie okręt.

1 000 000.00 zł

5

Rewitalizacja
alei Słowackiego
6

Młynówka Królewska
– najdłuższy park
w Polsce!
7

Szacunkowy
koszt (w zł)

Aleja Róż na nowo

Projekt zakłada przywrócenie alei Róż pomiędzy
Placem Centralnym a aleją Przyjaźni pierwot
nego wyglądu.

Plac na alei Róż poprzez wieloletnie zaniedbania oraz brak kompleksowych prac utracił wiele
z pierwotnych walorów. Obecnie postrzegany jest jako betonowy plac, którego wyposażenie
nie sprzyja spędzaniu tam czasu. Jego kompleksowa rewitalizacja ma na celu przywrócenie
alei Róż należnej jej rangi, oraz wzbogacenie programu w zakresie funkcji rekreacyjnych
i społecznych. Proponowane siedziska mają na celu dostosowanie przestrzeni do funkcji
rekreacyjnej dla różnych grup mieszkańców Krakowa, jak i turystów.

Bezpieczna i zielona
Mydlnicka = większa
pętla na Błoniach!

Projekt zakłada poprawienie bezpieczeństwa
na ulicy Mydlnickiej, która w okresie wiosenno
-letnim staje się ulicą bardzo uczęszczaną przez
pieszych, rowerzystów i działkowiczów. Inwesty
cja pozwoli również na przedłużenie pętli wokół
błoń o prawie 2 km!

Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa użytkowników ulicy Mydlnickiej

Urządźmy razem
Park Krakowian!

W 2017 roku stworzyliśmy pierwszy Park Krako
wian – park, w którym rodzice sadzili drzewa dla
swoich pociech. Są w nim już drzewa, ale brakuje in
frastruktury (ławek, placu zabaw, koszy na śmieci),
którą chcemy sfinansować w ramach tego projektu

Celem projektu jest stworzenie parku o sentymentalnym znaczeniu, w których każdy miesz
kaniec Krakowa może posadzić drzewo, upamiętniające wyjątkowy moment w życiu, jakim
są narodziny dziecka.

Dzikie wysypiska śmieci rosną w siłę! Projekt za
kłada zakup fotopułapek, dzięki którym będzie
można zidentyfikować i ukarać sprawców tego
nielegalnego procederu.

Oszacowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej UMK roczne koszty utrzymania 10 foto
pułapek związane z wymianą baterii wynoszą: koszt zakupu 12 akumulatorów AA do jednej
fotopułapki: 195 zł; roczny koszt zakupu akumulatorów do 10 fotopułapek: 195 × 10 = 1950 zł.
W związku z powyższym, szacunkowe roczne koszty utrzymania 10 fotopułapek wyniosą
ok. 1950 zł.

Chcemy aby zalew stał się bliższy naturze – bliż
szy mieszkańcom Krakowa. Proponujemy zakup
lunety widokowej do obserwacji ptaków, tablic in
formacyjnych na temat występowania gatunków
zwierząt i roślin w obrębie zalewu Nowohuckiego
oraz koszy lęgowych dla dzikich kaczek.

Dzięki zakupowi i montażowi koszy lęgowych dla dzikich kaczek oraz lunety widokowej
do obserwacji ptaków, odwiedzające osoby będą mogły obserwować przyrodę przedmiotowego
terenu. Uatrakcyjni to zalew Nowohucki dla osób go odwiedzających. Realizacja projektu
będzie również posiadać funkcje edukacyjną.

W ramach projektu istniejące place zabaw zo
staną przystosowane do potrzeb dzieci z niepeł
nosprawnością. Miejsca będą miały charakter
integracyjny. Sprawmy radość pociechom, które
teraz mogą tylko oglądać, jak bawią się ich zdrowi
rówieśnicy.

Realizacja projektu zapewni możliwość korzystania z placów zabaw również dzieciom z nie
pełnosprawnością. Ustawienie urządzeń dla dzieci niepełnosprawnych spowoduje integrację
dzieci w pełni zdrowych z niepełnosprawnymi. Projekt spowoduje, że dzieci będą bardziej
aktywne. Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprze
widzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia.

10

16

20

Stop Dzikim
Wysypiskom Śmieci!
22

Renaturalizacja zalewu
Nowohuckiego
24

26

Dostosujmy place
zabaw do potrzeb dzieci
niepełnosprawnych!

1 990 000.00 zł

752 500.00 zł

1 000 000.00 zł

33 000.00 zł

40 000.00 zł

1 465 000.00 zł
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Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

odKUP sobie Kraków

Projekt zakłada stworzenie kampanii edukacyj
nej na rzecz mieszkańców uświadamiającą, jak
ważne jest sprzątanie pozwierzęcych odchodów
na terenie miasta Krakowa.

Wiele miast w Polsce angażuje się w temat sprzątania po swoich pupilach, np. w Stalowej Woli
są skrzynki z darmowymi workami do zbierania psich odchodów, w Poznaniu przy wybiegu
dla psów stanęła pierwsza na świecie maszyna, która po wrzuceniu do niej woreczka z psimi
odchodami wydaje piłeczki dla psów, w Bytowie rozdano 39 tys. pakietów (torebka i łopatka),
a służby miejskie kupiły specjalne odkurzacze. Kształtowanie norm i zachowań, pozwalających
współżyć z innymi mieszkańcami, jest nieustanną potrzebą społeczną, należy jednak przyznać,
że obecnie mieszkańcy częściej pamiętają o obowiązku sprzątania po własnych pupilach
i co najważniejsze, pilnują siebie nawzajem. Projekt zakłada realizację skutecznej kampanii
uświadamiającej mieszkańcom skalę problemu w sposób dobitny i lekko kontrowersyjny.
W Krakowie w listopadzie 2011 r. przeprowadzono kampanię przypominającą właścicielom
psów o obowiązkach wynikających z posiadania czworonoga: zorganizowano happeningi
na Błoniach i bulwarach wiślanych, rozdawano zestawy do sprzątania ekskrementów. Za
kupiono i zamontowano kosze na psie odchody. Istotą wszystkich kampanii społecznych jest
przełamanie bariery, która uniemożliwia dotarcie z przekazem – ludzie myślą bowiem, że dana
sprawa ich nie dotyczy albo jest mało istotna. Zaproponowana akcja zasygnalizuje problem,
należy uwzględnić fakt, że 500 pakietów na dzielnicę może okazać się liczbą niewystarczającą.
Sugerujemy więc, by zwiększyć siłę przekazu, wyznaczając odpowiedni termin. Zanieczyszcze
nia są najbardziej widoczne wczesną wiosną (luty – marzec), gdy topi się śnieg. Informujemy
również, że kwota 10 000 zł brutto umożliwi druk około 30 000 szt. ulotek i plakatów.

60 100.00 zł

Nasza propozycja zakłada przeprowadzenie cyklu
otwartych warsztatów/zajęć dla młodzieży, zwią
zanych z debatami oksfordzkimi i przemowami
publicznymi.

Projekt „Krakowiaku, przemów im do rozsądku!” skupia się na rozwijaniu i poszerzaniu bardzo
ważnej umiejętności wśród młodzieży, czyli umiejętności prowadzenia dialogu oraz publicz
nego przemawiania, popartych adekwatną argumentacją. Cykl bezpłatnych zajęć praktycz
nych oferowanych uczniom szkół średnich będzie znakomitą alternatywą dla młodych osób
pragnących ćwiczyć się w trudnej sztuce prowadzenia dyskusji merytorycznych. W dalszej
perspektywie, rozwijanie powyższych kompetencji przyczyni się do podniesienia poziomu
debaty publicznej wśród młodzieży oraz wpłynie na rozwijanie kultury dialogu.

43 000.00 zł

Stworzenie eko warsztatu. Dzięki specjalnej
kruszarce, wytapiarce i maszynie do form każdy
będzie mógł zamienić plastikowe „śmieci” i stare
kable w nowe przedmioty. Miejsce w duchu zero
waste, które pokaże jak stworzyć coś z niczego.

Realizacja projektu spowoduje wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców oraz przyczyni
się do minimalizacji powstawania odpadów komunalnych. Nie spowoduje długoterminowych
skutków finansowych.

27

Krakowiaku, przemów
im do rozsądku!
28

29

Eko warsztat w forum
designu. Twórczy
recykling

Szacunkowy
koszt (w zł)

67 284.00 zł

35

36

37

38

Natura dla Podgórza

Projekt ma na celu posadzenie drzew w rejonie
ulicy Wielickiej.

Poprawa estetyki terenu i jakości powietrza poprzez powiększenie zasobu zieleni w wyniku
posadzenia nowych drzew w rejonie ulicy Wielickiej.

Samoobsługowa stacja
naprawy rowerów

Projekt zawiera zamontowanie stacji napraw
rowerów, przy których znajdują się niezbędne
narzędzia służące do reperowania sprzętu rowe
rowego, takiego jak klucze, pompka, obcęgi itp.

Konieczność ponoszenia kosztów utrzymania stacji, udogodnienie dla rowerzystów – moż
liwość samodzielnej naprawy rowerów, dokonania przeglądu.

Pitnik miejski dla
każdego przy al. Focha

Montaż poidełka miejskiego tzw. zdroju, z wodą
pitną dla ludzi i zwierząt przy al. Focha. Poidełko
to czysta darmowa woda, która ukoi pragnienie
w letnie dni.

Montaż poidełka na al. Focha znacząco poprawi komfort osób przebywających na Błoniach,
dzięki temu że będą mogły skorzystać z wody.

Połączmy zalew
Nowohucki z Dworkiem
Jana Matejki

Zadanie zakłada zalegalizowanie przejścia mię
dzy terenem parkowym zalewu Nowohuckiego
a Dworku Jana Matejki.

Projekt zakłada remont kładki pomiędzy terenem zalewu Nowohuckiego a Dworkiem Jana
Matejki. Ułatwi to komunikację oraz poprawi komfort życia mieszkańców.

Monitoring tężni
solankowej nad
zalewem Nowohuckim

Ogólnodostępny obraz z kamer skierowanych
na tężnię solankową i przyległy teren zalewu
Nowohuckiego.

Widoki z kamer to jeden z popularniejszych elementów Miejskiej Platformy Internetowej.
Prezentowany na żywo obraz z kamery to znakomity element promocji Nowej Huty. Obecnie
w tej dzielnicy działają dwie tego typu kamery: jedna, na os. Centrum D 1, zamontowana
na dachu budynku obok znanego zegara, pokazuje widok na plac Centralny, natomiast druga
– ze zlokalizowanej na terenie ekospalarni Pasieki Kraków. Kamery przy zalewie Nowohuckim
podkreślą więc walory turystyczne kolejnej historycznej części Nowej Huty. Wspomnieć przy
tym należy, że kamery internetowe nie rejestrują prezentowanego obrazu. Jest on wyświetlany
w czasie rzeczywistym, nie ma więc charakteru monitoringu. Na terenie zalewu Nowohuckiego
nie funkcjonuje instalacja miejskiej sieci monitoringu wizyjnego.

60 000.00 zł

39

40

32 000.00 zł

65 000.00 zł

200 000.00 zł

Zalew Nowohucki –
mola widokowe

Zadanie zakłada wykonanie dwóch pomostów
wodnych na terenie zalewu Nowohuckiego.

Stworzenie takich rozwiązań w znacznym stopniu uatrakcyjni zalew Nowohucki, pomosty
mogą stać się dopełnieniem całościowej rewitalizacji tego terenu.

100 000.00 zł

Trash Run Nowa Huta

A może tak połączyć sport i ekologię? Projekt
zakłada organizację biegu przełajowego połą
czonego z akcją sprzątania śmieci.

Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka,
wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, mło
dzieży i dorosłych mieszkańców miasta Krakowa.

75 000.00 zł

Postawienie przy przystankach autobusowo
-tramwajowych oraz autobusowych tablic infor
macyjnych wyświetlających informacje dot. czasu
przyjazdu autobusów analogicznie do tego jak
jest w przypadku przystanków tramwajowych.

Długoterminowe skutki realizacji zadania: ustawienie tablic informacyjnych zwiększy poziom
doinformowania mieszkańców. Informacja o opóźnieniach pomoże podjąć decyzję o zmianie
środka transportu. Ponadto osoby niewidome po naciśnięciu przycisku będą mogły się do
wiedzieć o czasie odjazdu danego autobusu, co ułatwi im poruszanie się po mieście.

42

Weźże jeździj
krakowiaku!
43

30 000.00 zł

1 700 000.00 zł

99

100

Nr
projektu
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Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

Priorytet
dla autobusów.

Wprowadzenie priorytetu dla autobusów na sy
gnalizacjach świetlnych dla autobusów w ciągu
ulic Brodowicza – Olszyny – Pilotów – Młyńska
– Lublańska – Dobrego Pasterza…

Realizacja zadania ma przyczynić się do poprawy szybkości przejazdu autobusów w ciągu
ulic Brodowicza – Olszyny – Pilotów – Lublańska – Dobrego Pasterza. Będzie to program
pilotażowy.

Żaglówki szkoleniowe
dla AZS Kraków

Zakup żaglówek szkoleniowych dla krakowskich
harcerzy i skautów działających w Harcerskiej
Stanicy Żeglarskiej nad zalewem Bagry Wielkie
ma na celu stworzenie zaplecza sprzętowego
umożliwiającego szkolenie żeglarskie na miarę
XXI w.

Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka,
wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, mło
dzieży i dorosłych mieszkańców miasta Krakowa.

Szkolenie żeglarskie
dla harcerzy i skautów

Szkolenia żeglarskie dla harcerzy i skautów
ze wszystkich organizacji harcerskich i skauto
wych działających na terenie Krakowa oraz ich
rodzin

Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka,
wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, mło
dzieży i dorosłych mieszkańców miasta Krakowa

Czystość i wypoczynek

Umieszczenie w miejscach, gdzie przebywa dużo
pieszych i są ulice z dużą liczbą zieleni 1000 ła
wek oraz zorganizowanie kampanii promującej
zachowanie czystości na ulicach.

Przeprowadzenie kampanii pomoże w naświetleniu mieszkańcom problemu, jakim jest za
nieczyszczenie przestrzeni publicznych oraz uświadomi im, jak ważne dla zachowania este
tyki miasta jest zachowanie porządku. Montaż ławek zachęci mieszkańców do wypoczynku
na świeżym powietrzu; seniorzy będą mogli odpocząć podczas dłuższego spaceru.

Ścieżka edukacyjna
fauny i flory zalewu
Nowohuckiego
na 70 lat NH

Stworzenie ścieżki edukacyjnej fauny i flory za
lewu Nowohuckiego, nasadzenia drzew, krzewów
dających ptakom pokarm, ozdabianie okolicznej
przyrody wspólnie z mieszkańcami NH.

Projekt zakłada stworzenie ścieżki, której głównym celem będzie edukacja poprzez przyrodę.
Dzięki ścieżce mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat fauny
i flory zalewu Nowohuckiego.

Ogród deszczowy
dla każdej dzielnicy!

Zielone instalacje dla każdej dzielnicy, które
ograniczają odpływ wód opadowych do kanali
zacji, a równocześnie pomagają zadbać o rośliny
w trakcie suszy.

Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na mikroklimat, ogrody deszczowe podniosą ja
kość życia i poprawia czystość wód – zarówno tych podziemnych, jak i powierzchniowych.
Zmniejszają ilość wód spływających do kanalizacji. Poprawiają jakość odprowadzonych wód
opadowych. Zaletą projektu jest również edukacja w zakresie ekologii.

46

47

52

55

58

Szacunkowy
koszt (w zł)

350 000.00 zł

150 000.00 zł

55 000.00 zł

1 600 000.00 zł

150 000.00 zł

1 000 000.00 zł

62

Modernizacja
parkingów wzdłuż
ul. Włodarczyka
w Czyżynach

Modernizacja miejskich parkingów zlokalizo
wanych wzdłuż ul. Bronisława Włodarczyka.
Remont zniszczonej nawierzchni miejsc posto
jowych i dojazdów do nich.

Projekt zakłada wykonanie obustronnego remontu nawierzchni miejsc postojowych przy
ul. Włodarczyka, na odcinku od bloku nr 7 do przejścia dla pieszych w rejonie bloku 19/19a.
Remont nawierzchni miejsc postojowych przyczyni się do poprawy ich stanu technicznego
oraz estetyki.

1 303 000.00 zł

ul. Balicka –
sygnalizacja świetlna

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
ul. Balickiej, ul. Zakliki z Mydlnik i ul. Myczkow
skiego. Sygnalizacja poprawi bezpieczeństwo
w tym rejonie oraz usprawni komunikację po
między dzielnicą VI a dzielnicą VII.

Projekt zakłada budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Balickiej, ul. Zakliki
z Mydlnik i ul. Myczkowskiego, która poprawi bezpieczeństwo w tym rejonie oraz usprawni
komunikację pomiędzy dzielnicą VI Bronowice, a dzielnicą VII Zwierzyniec, usprawni ruch
na tym skrzyżowaniu oraz zwiększy bezpieczeństwo pieszych w obrębie istniejących przejść
dla pieszych.

500 000.00 zł

Montaż toalety w parku Młynówka Królewska.

Projekt zakłada montaż ogólnodostępnej toalety publicznej w parku Młynówka Królewska.
Park Młynówka Królewska stanowi atrakcyjny i popularny rejon rekreacyjno-wypoczynkowy,
zarówno dla okolicznych mieszkańców, jak i dla mieszkańców innych rejonów Krakowa. Jest
często i licznie odwiedzany przez dzieci, młodzież i dorosłych. Posadowienie toalety na terenie
parku poprawi stan infrastruktury w lokalizacji i zwiększy komfort jego użytkowników.

350 000.00 zł

64

Toaleta w parku
Młynówka Królewska
67
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Jasne, że Bulwary! –
piękne i bezpieczne
Bulwary nad Wisłą

Jasne, bo oświetlone, bezpieczne, bo z monitorin
giem, piękne, bo zielone i naturalne, przyjazne,
bo odpowiadające potrzebom mieszkańców. Nowe
bulwary będą stworzone z myślą o spacerowi
czach, biegaczach i rowerzystach. Będą wyjątkowe!

Realizacja projektu zakłada poprawę funkcjonalności bulwarów wiślanych. Dzięki monta
żowi oświetlenia i monitoringu, znacząco poprawi się bezpieczeństwo osób przebywających
na bulwarach. Dodatkowo rewitalizacja zieleni wpłynie na estetykę terenu.

2 000 000.00 zł

Utwardzenie
wydeptanych ścieżek

Jest cały szereg ścieżek i dróżek w miejscach,
gdzie ich wcześniej nie zaprojektowano; są one
jednak niezbędne, gdyż spieszący się ludzie tam
tędy chodzili, chodzą i będą chodzić! Konieczne
jest ich utwardzenie, aby były przydatne!

Przedmiotowy projekt zakłada remonty zniszczonych chodników i utwardzenie wydeptanych
ścieżek. Realizacja zadania poprawi warunki funkcjonalno-przestrzenne związane z komuni
kacją pieszą na wskazanym terenie, wpłynie również pozytywnie na jego odbiór estetyczny.

2 000 000.00 zł

Remont nakładkowy
ul. Gustawa Morcinka –
Nowa Huta

Remont nakładkowy jezdni ul. G. Morcinka w No
wej Hucie na długości ok. 700 m. Aktualnie na
wierzchnia jest mocno pofałdowana, ma liczne
nierówności i garby. Kursuje po niej komunikacja
miejska. Położenie nowej nawierzchni poprawi
komfort i bezpieczeństwo.

Poprawa bezpieczeństwa wskazanego odcinka oraz komfort zmotoryzowanych uczestników
ruchu drogowego.

Kocmyrzowska
po raz trzeci! –
remont nakładkowy

Remont nakładkowy ulicy Kocmyrzowskiej
na odcinku 300 metrów od ul. Nad Dłubnią
w stronę Wzgórz Krzesławickich.

Dzięki wyremontowaniu wskazanego odcinka drogi poprawi się bezpieczeństwo oraz komfort
podróżujących .
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590 000.00 zł

300 000.00 zł
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Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

Węgrzynowice
oaza przyrody

Proponowana koncepcja ścieżki przyrodniczo
-edukacyjnej w Węgrzynowicach przewiduje po
wstanie podestów spacerowych na całym terenie,
punktów obserwacyjnych, miejsc rekreacji (plac
zabaw dla dzieci), miejsc wypoczynku oraz ele
mentów edukacyjnych.

Utworzenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej wpłynie na atrakcyjność Węgrzynowic. Będzie
miejscem spotkań, spacerów, wspólnych, rodzinnych zabaw dla mieszkańców Krakowa.
Dodatkowym atutem jest walor edukacyjny projektu i szansa na wykorzystanie go przez
okoliczne szkoły. Możliwe będzie tu organizowanie zajęć terenowych. Węgrzynowice posia
dają potencjał przyrodniczy i krajobrazowy, który warto wykorzystać. Głównym założeniem
projektu jest promocja lokalnego środowiska, rozwijanie zainteresowań młodych pokoleń
i kształtowanie postaw proekologicznych.

2 000 000.00 zł

Rewitalizacja zielonej
strefy parkowej przy
Forcie Bronowice

Projekt przewiduje rewitalizację (wraz z częściową
rekultywacją) terenu zielonego udostępnionego
mieszkańcom w drugiej połowie 2018r., poło
żonego w bliskim sąsiedztwie Fortu Bronowice.

Zrealizowanie założeń projektu pozwoli na zachowanie elementów historii Bronowic. Od
wiedzający mieszkańcy będą mieli okazję odpocząć w uporządkowanym terenie. Dodatkowo
wykonanie tego projektu zaspokoi potrzeby mieszkańców w zakresie ogólnodostępnych
terenów zielonych.

2 000 000.00 zł

Srebrny listek dla
seniora-kierowcy

Rozdysponować srebrne listki odblaskowe dla
kierowców-seniorów 60+, przeznaczonych
do umieszczenia na szybie w pojeździe. W celu
zachowania bezpieczeństwa dla seniorów i innych
użytkowników dróg.

Poprawa bezpieczeństwa seniorów na drodze poprzez oznaczenie samochodów prowadzo
nych przez osoby starsze; uwrażliwienie innych uczestników ruchu drogowego na kierowców
w podeszłym wieku.

ul. Architektów.
Remont 320 metrów
bieżących ulicy

ul. Architektów – remont 320 metrów bieżących
ulicy na odcinku od ul. Zielony Jar do ul. Jarzębiny.
Nawierzchnia tego fragmentu ulicy w chwili obec
nej jest zdegradowana, spękana, występują ubytki
asfaltu i liczne łaty. Wymaga remontu generalnego.

Dzięki wyremontowaniu wskazanego odcinka drogi poprawi się bezpieczeństwo oraz komfort
podróżujących.

Zielone przystanki
Krakowa

Zielone przystanki Krakowa to projekt, który
pozwoli wprowadzić więcej zieleni w naszym
mieście. Otoczone roślinnością wiaty wprowa
dzą zieleń tam, gdzie jest najbardziej potrzebna
– w pasie drogowym i w miejscach oczekiwania
na środek transportu.

Zielony przystanek zapewni więcej zieleni w przestrzeni Krakowa. Wpłynie również pozytywnie
na jakość powietrza. Poprawi estetykę okolicy.
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Szacunkowy
koszt (w zł)

60 000.00 zł

2 000 000.00 zł

200 000.00 zł

Grill w mieście

Projekt zakłada stworzenie w każdej dzielnicy,
w wyznaczonych miejscach na terenach zielo
nych, infrastruktury umożliwiającej organizację
grilla na świeżym powietrzu.

Realizacja projektu pozwoli mieszkańcom w komfortowych warunkach zorganizować grilla.
Miejsca te będą dawać atrakcyjną możliwość do wspólnego wypoczynku na powietrzu.

Projekt ma na celu stworzenie ogródków te
matycznych, zlokalizowanych w całym mieście,
w skład których wchodzić będzie odpowiednia
infrastruktura oraz tereny zielone.

Projekt zakład powiększenie zasobów zieleni w każdej dzielnicy poprzez stworzenie na ich
terenie ogródków z otoczonych owocowymi drzewami oraz małą architekturą. Znacząco
wpłynie to na poprawę estetyki przedmiotowych terenów i jakości powietrza, a tym samym
komfort życia okolicznych mieszkańców, którzy będą spędzać w nich czas.

Projekt „Zielony przystanek” zakłada rozsadzenie
wokół wiat przystankowych MPK roślin pnących
na odpowiednich stelażach oraz kwiatów w be
tonowych donicach.

Zielone przystanki zapewnią więcej zieleni w przestrzeni miasta Krakowa. Wpłyną również
pozytywnie na jakość powietrza. Poprawią estetykę okolicy.

Jeż na swoim –
stwarzamy dobre
warunki dla jeży

Stworzenie w parkach miejskich bardziej przyja
znego dla jeży środowiska, stworzenie ekostref,
wzbogaconych o domki dla jeży (20 domków
w wybranych lokalizacjach) i ich monitoring oraz
prowadzenie działań edukacyjnych.

Projekt pozytywnie wpłynie na wzrost populacji jeży w mieście.

Plac zabaw
na Kurdwanowie
– bezpiecznie
i kreatywnie

Projekt dotyczy budowy placu zabaw na terenie
os. Stary Kurdwanów. Powstały obiekt będzie miej
scem przeznaczonym dla mieszkańców osiedla
– do odpoczynku, zrelaksowania się i aktywnego
spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

Realizacja projektu zakłada budowę nowego placu zabaw. Dzięki stworzeniu atrakcyjnego
miejsca rodzice wraz dziećmi będą mogli aktywnie spędzić czas. Plac zabaw poprawi jakość
życia osób korzystających z niego, jak i bezpieczeństwo najmłodszych na codzień. Projekt
w znaczący sposób uatrakcyjni okolicę.

Rewitalizacja podwórka
I LO w Krakowie

Projekt przewiduje rewitalizację podwórka za
bytkowego budynku I LO w zakresie zieleni, wy
miany nawierzchni, elementów małej architek
tury. W ramach projektu przewiduje się remont
fontanny, nowe oświetlenie i zadaszenie części
terenu.

Podwórko jest miejscem użytkowanym obecnie przede wszystkim jako parking. Jest też miej
scem, gdzie uczniowie mogą spędzać przerwy oraz czas wolny przed lekcjami. Odbywają się
tu zajęcia pozalekcyjne (np. zbiórki harcerskie). Tu odpoczywają wycieczki zwiedzające szkołę,
a także osoby z zewnątrz przychodzące m.in. na obiad lub inny posiłek w ogólnodostępnej,
szkolnej stołówce. Prace rewitalizacyjne poprawią estetykę i funkcjonalność podwórka, czyniąc
całą przestrzeń bardziej przyjazną.

Padel to sport rakietowy stanowiący połączenie
tenisa ziemnego i squasha. Popularność tej dys
cypliny stopniowo rośnie w Polsce. Budowa kortu
pozwoli na jej rozwój i umożliwi mieszkańcom
na spędzanie czasu wolnego w nowy, kreatywny
sposób.

Złożony projekt ma na celu stworzenie przestrzeni dostępnej dla całej społeczności Krakowa
oraz zapoczątkowanie rozwoju padla na terenie miasta. Realizacja inwestycji pozwoli upo
wszechnić dyscyplinę. Dzięki budowie kortu Krakowianie i goście przyjeżdżający do miasta
będą mogli spróbować swoich sił w tym sporcie. Kort da możliwość aktywnego spędzania
wolnego czasu w towarzystwie rodziny czy znajomych.
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Pierwszy kort do padla
w Krakowie
103
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1 000 000.00 zł

1 100 000.00 zł

115 000.00 zł

48 000.00 zł

840 000.00 zł

300 000.00 zł

210 000.00 zł

104

Nr
projektu

Tytuł
projektu

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

Łąka św. Sebastiana –
art fest

Projekt przewiduje stworzenie wydarzenia ar
tystycznego mówiącego o tym rejonie miasta,
o znanych osobach z nim związanych, ciekawych
i nieznanych dotąd historiach, a także promocję
tworzących tu obecnie artystów.

Integracja lokalnej społeczności. Promocja okolicy oraz działalności artystów.

Utworzenie z porośniętego drzewami terenu
skweru do rekreacji – bezpiecznego miejsca wy
poczynku rodziców z dziećmi; zbudowanie tam
kilku alejek szutrowych, huśtawek, kilku ławek
i koszy na śmieci.

Utworzenie skweru uzupełni przestrzeń publiczną jako miejsce powszednich spotkań dla
małych i dużych, dając szansę na aktywny wypoczynek w otoczeniu przyrody. Realizacja
będzie służyła mieszkańcom całego miasta, którzy przyjeżdżają w tę malowniczą okolicę
na rowerach. Wskazany teren posiada potencjał przyrodniczy, który warto wykorzystać.
Projekt ma na celu aktywizację lokalnej społeczności w tak ważnych aspektach, jak zdrowie,
kultura fizyczna, rodzinne spędzanie wolnego czasu.

400 000.00 zł

W zdrowym ciele
zdrowy duch

Projekt dotyczy placu do street workout czyli
treningu dla dzieci i dorosłych

Projekt zakłada stworzenie miejsca, gdzie osoby dorosłe będą mogły spędzać wolny czas.
Zestaw do street workout zwiększy atrakcyjność wskazanego terenu. Głównym założeniem
jest aktywizacja społeczności w tak ważnych aspektach, jak zdrowie, kultura fizyczna, rodzinne
spędzanie wolnego czasu.

45 000.00 zł

Rewitalizacja tzw. placu
Prymasowskiego

Projekt zakłada rewitalizację tzw. placu Pryma
sowskiego, będącego urbanistycznym salonem
miejskim, odtworzenie historycznej osi widoko
wej oraz przywrócenie właściwej rangi miejscu
będącemu częścią unikatowej TKA.

Projekt zakłada rewitalizację tzw. placu Prymasowskiego mającą na celu przywrócenie
ładu estetycznego i harmonijnie ukształtowanej przestrzeni. Plac jest jednym z obszarów
najważniejszych pod względem ekspozycji Wzgórza Wawelskiego i stanowi jeden z kluczowych
elementów kompozycji urbanistycznej tej części miasta.

Projekt przewiduje stworzenie przestrzeni dla
działań artystycznych na terenie nowo otwar
tego parku przy ul. Rodakowskiego, wraz z re
witalizacją zieleni, istniejącego budynku i małą
architekturą.

Projekt zakłada rewitalizacje wskazanych terenów. Rewitalizacja znacząco poprawi walory
estetyczne wskazanego w projekcie obszaru. Dodatkowo zielona przestrzeń będzie przyciągać
mieszkańców i wpłynie na ich integrację.

Skate park, pump track, boiska, jazda na rolkach,
boisko i tor dla niepełnosprawnych pod estakadą,
zamiast nieużytku pod estakadą ulicy Turowicza,
prawdziwe centrum sportów miejskich.

Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka,
wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, mło
dzieży i dorosłych mieszkańców miasta Krakowa.
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Skwer w Podgórkach
Tynieckich
98
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Dark Park
102

103

Centrum Sportów
Miejskich

Szacunkowy
koszt (w zł)

114 500.00 zł

2 000 000.00 zł

2 000 000.00 zł

2 000 000.00 zł

Mobilni Seniorzy
106

Aktywny Krakus
109

Remont zabytkowego
autobusu MAN SL200

111

Projekt zakłada realizację szkoleń z zakresu kom
petencji cyfrowych dla mieszkańców Krakowa.
W ramach działań będą organizowane szkolenia,
warsztaty z zakresu obsługi komputera, tabletu,
smartfona z uwzględnieniem bezpieczeństwa
cyfrowego.

Aktywizacja, integracja i zwiększenie kompetencji cyfrowych seniorów poprzez realizację
bezpłatnych szkoleń z zakresu obsługi komputera, tabletu, smartfona z uwzględnieniem
bezpieczeństwa w sieci. Wzbogacenie miejskiej oferty działań skierowanych do seniorów
poprzez wykorzystanie istniejącej już sieci lokalnych CAS-ów (centra aktywności seniorów)
do organizowania ww. szkoleń.

Zajęcia sportowe dla różnych grup wiekowych
o charakterze ogólnorozwojowym, prelekcje
związane z żywieniem i stylem życia, konsultacje
dietetyczne oraz fizjoterapeutyczne dla miesz
kańców Krakowa.

Projekt zakłada zajęcia sportowe dla różnych grup wiekowych o charakterze ogólnorozwo
jowym, prelekcje związane z żywieniem i stylem życia, konsultacje dietetyczne oraz fizjote
rapeutyczne dla mieszkańców Krakowa.

Projekt przewiduje remont zabytkowego auto
busu MAN SL200 będącego w zasobach Muzeum
Inżynierii Miejskiej. Dzięki remontowi tego auto
busu powiększona zostanie kolekcja zabytkowych
pojazdów komunikacji miejskiej w Krakowie.

Autobusy MAN SL200 należą do pierwszej generacji VÖV-Standard-Linienbus – autobusów
standardowych produkowanych w latach 1968-2000. Były eksploatowane w Krakowie w la
tach 1990-1996. Do Krakowa sprowadzono cztery autobusy tego typu, z czego trzy użytkowano
w ruchu liniowym, a jeden przeznaczono na magazyn części zamiennych. Obiekt z numerem
16604 został wyprodukowany w 1973 roku i jako jedyny z eksploatowanych w Krakowie,
został zachowany, z przeznaczeniem na pojazd historyczny. Warto podkreślić, iż autobusy
MAN SL200 są obecnie bardzo rzadkie i mówić możemy o pojedynczych egzemplarzach,
przez co – obok Scanii CR111 – jest to jeden z najcenniejszych obiektów związanych z historią
krakowskiej komunikacji miejskiej (znajdujących się w zbiorach MIM). Realizacja prac kon
serwatorskich przywracających wygląd fizyczny oraz sprawność techniczną obiektowi (nr.
inw. MIM 353/II-46) wydaje się jak najbardziej celowe i zasadne. Wprawdzie, stan zachowania
uznać należy za zły, niemniej nadal możliwa wydaje się renowacja obiektu, a nie wykonanie
repliki. Prace wymagać będą dużej ingerencji konserwatorskiej we wszystkie warstwy obiektu.
Przeprowadzenie prac, zgodnie z przyjętą praktyką w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie,
musi zostać poprzedzone szczegółową inwentaryzacją, która da odpowiedź na konieczny
do wykonania zakres prac i pozwoli opracować fachowy program konserwatorski. Z uwagi
na konieczność przeprowadzenia szczegółowych oględzin obiektu, a następnie wspomnianej
inwentaryzacji i opracowania programu konserwatorskiego, kwotę wskazaną w projekcie
BO należy traktować jako kwotę orientacyjną. W związku z tym Wydział Kultury i Dziedzictwa
Narodowego UMK opiniuje pozytywnie ten projekt.

190 000.00 zł

424 400.00 zł

410 000.00 zł
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projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

Darmowe picie
na bulwarach!

Ile razy będąc na Bulwarach wiślanych chciało
Ci się pić? Ile razy słyszałeś w mediach, jak ważne
jest nawodnienie organizmu? Fontanny wody pit
nej rozwiązują ten problem! Nieważne czy bie
gasz, zwiedzasz czy odpoczywasz – na bulwarach
woda dla każdego

Realizacja projektu spowoduje zwiększenie komfortu wszystkich użytkowników korzystających
w różny sposób (np. wypoczynek, uprawianie sportów) z miejskiej przestrzeni publicznej,
szczególnie w miesiącach letnich, podczas wysokich temperatur poprzez zapewnienie łatwego
dostępu do wody pitnej w sposób ekologiczny. Montaż poidełek pośrednio przyczyni się
do ograniczenia używania butelek plastikowych, gdyż ich konstrukcja będzie przystosowana
do napełniania butelek wielorazowych czy bidonów. Szacunkowe roczne koszty utrzymania
poidełek nie przekraczają 20% wartości projektu i wyniosą 35 424 zł.

179 580.00 zł

Купівля українських
книг до краківських
міських бібліотек

Zakup pozycji literatury ukraińskiej wraz z uro
czystym otwarciem sześciu wypożyczalni w filiach
Biblioteki Krakowskiej, w których będą udostęp
niane książki. Promocja czytelnictwa wśród ukra
ińskich migrantów w Krakowie.

Projekt umożliwi mieszkańcom Krakowa szerszy dostęp do literatury ukraińskiej, a także
pozwoli na integrację międzykulturową. Realizacja projektu ułatwi organizację spotkań
autorskich z pisarzami zza granicy, a wymiana książek da mieszkańcom sposobność do po
znania ich twórczości. Zakup podręczników do nauki języka polskiego i ukraińskiego przyczyni
się do zmniejszenia barier językowych i zwiększy dostępność usług Biblioteki Kraków dla
wszystkich mieszkańców.

101 000.00 zł

Komputer mój
przyjaciel

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji
zawodowych i kompetencji społecznych doro
słych mieszkańców Krakowa. Obejmuje podstawy
grafiki komputerowej, podstawy programowania,
podstawy statystyki komputerowej, social media
oraz pakiet office.

W przesłanym projekcie działania skierowane są do wszystkich mieszkańców Krakowa.
Jego realizacja pozytywnie wpłynie na podniesienie kwalifikacji zawodowych mieszkańców
miasta. Rekomendowane byłoby rozszerzenie zajęć o przyszłe projekty, co wydaje się możliwe
przy wykorzystaniu powyższego sprzętu w przyszłych latach, pod warunkiem odpowiedniej
aktualizacji sprzętu i oprogramowania.

Adresatami projektu są seniorzy po 65 roku ży
cia. Celem działań projektu będzie zwiększenie
dostępności do uczestnictwa w kulturze osób
po 65 roku życia, zmniejszenie ich izolacji i udział
w odpłatnych wydarzeniach kulturalnych.

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie opiniuje projekt nr BO.OM.118/19
pn. „Teatr przyjacielem Seniora”. Wnioskodawca uzupełnił projekt o listę konkretnych miej
skich instytucji (teatrów), w których bon kulturalny mógłby być realizowany, jak również
sprecyzował miejsca odbioru bonów i ich liczbę przypadającą na 1 osobę (zachowany warunek
ogólnodostępności). Realizacja projektu ułatwi seniorom dostęp do wydarzeń kulturalnych
i pozwoli na atrakcyjne spędzenie wolnego czasu.

Głównym założeniem projektu: „Biegasz? Zagło
suj na otwartą bieżnię 400-metrową na Koronie!”
jest budowa rekreacyjnej bieżni 400m w Centrum
Sportu Parkowa – dawny stadion Korony Kraków.

Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka,
wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, mło
dzieży i dorosłych mieszkańców miasta Krakowa.
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Teatr przyjacielem
Seniora
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Biegasz? Zagłosuj
na otwartą bieżnię
400-metrową
na Koronie!

Szacunkowy
koszt (w zł)

176 777.00 zł

50 000.00 zł

2 000 000.00 zł

Wydanie specjalnego numeru dwutygodnika
Krakow.pl w nakładzie 350 000 egzemplarzy
oraz dystrybucję do wszystkich lokali miesz
kalnych. Numer specjalny będzie poświęcony
wydatkom UMK na: biuro i obsługę Prezydenta
oraz jego zastępców i pełnomocników

Dwutygodnik miejski „Kraków.PL” w przystępny sposób informuje o najważniejszych sprawach
miasta. Jest bezpłatny, ukazuje się co drugą środę (z wyjątkiem okresu wakacyjnego) w na
kładzie 50 tys. egzemplarzy. Dostępny jest w budynkach Urzędu Miasta Krakowa, jednostkach
i instytucjach miejskich, w salonikach prasowych sieci Kolporter SA. W dniu ukazania się
nowego numeru rozdawany w 8 punktach miasta: na rondach: Grunwaldzkim, Mogilskim, Ma
tecznego, Kocmyrzowskim, na skrzyżowaniach Królewska/ al. Mickiewicza, al. Słowackiego/
Prądnicka, na pętli tramwajowej Krowodrza Górka oraz pod Teatrem Bagatela. Wydawca
dwutygodnika – Wydział Komunikacji Społecznej – dysponuje informacjami dotyczącymi
wydziałów Urzędu Miasta Krakowa. W 2018 r. realne koszty wydania jednego numeru gazety
wyniosły: korekta: 1 000,00 zł; skład: 2 400,00 zł; druk (nakład 45 tys.): 30 229,20 zł; dys
trybucja: 54 735,00 zł. W przypadku nakładu 350 tys. egzemplarzy, koszt druku wyniesie 238
516,67 zł. Koszty, sposób i terminy dystrybucji podlegają osobnym negocjacjom z firmami.

Realizacja projektu „Krakowski południk zerowy
– Polskie Greenwich” polega na oznaczeniu prze
biegu południka w ważnych lokalizacjach na te
renie całego Krakowa, za pomocą ozdobnych,
kamiennych linii wmurowanych w nawierzchnię
chodników i zieleńców, wraz z umieszczonymi
w nich medalionami z mosiądzu – na wzór me
dalionów Arago z Paryża, oznaczających tam
tejszy południk zerowy – oraz tabliczkami in
formacyjnymi, opisującymi ten niezwykły obiekt.
W obrębie zieleńców, wraz z linią południka mają
powstać ozdobne rabaty kwietne, których kompo
zycje mają nawiązywać do astronomii, geografii,
kartografii i geodezji.

Dzięki realizacji projektu powstanie nowa trasa turystyczno-edukacyjna, która podniesie
atrakcyjność obszarów, na którym oznaczony zostanie południk. Realizacja zadania związana
jest z ewentualnymi naprawami w przypadku dewastacji oznaczeń.

Cykl zawodów
biegowych „Moja
przygoda z bieganiem”

Zawody biegowe dla dzieci i młodzieży zostaną
rozegrane na różnych dystansach, przeprowa
dzone pod okiem sędziego. Proponowane ter
miny poszczególnych zawodów: 22.03.2020
30.08.2020 11.11.2020 06.12.2020

Projekt „Moja przygoda z bieganiem” to zawody biegowe dla dzieci i młodzieży rozgrywane
na różnych dystansach, przeprowadzone pod okiem sędziego.

Złap oddech – budowa
obiektów sportowo
‑rekreacyjnych

Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego dla
mieszkańców Krakowa, obejmująca realiza
cję: boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 40
na 20 m; placu zabaw o wymiarach 40 na 20 m;
siłowni na świeżym powietrzu; oświetlenia bo
iska, siłowni i placu zabaw

Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka,
wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, mło
dzieży i dorosłych mieszkańców miasta Krakowa.

Krakowianie mówią –
sprawdzam

120

Krakowski południk
zerowy – Polskie
Greenwich

122

123

124

510 000.00 zł

120 000.00 zł

70 000.00 zł

1 682 500.00 zł
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Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

Bezpiecznie nad wodą

Zakup łodzi specjalnej wraz z sonarem, do dzia
łań ratowniczych na akwenach w Krakowie,
by mieszkańcy czuli się bezpiecznie.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy w sposób pośredni i bezpośredni poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa poprzez zwiększenie możliwości udzielenia sprawnej
i profesjonalnej pomocy ludziom, którzy znajdą się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia
z powodu niekontrolowanego upadku do wody.

Doposażenie
Skweru Konika
Zwierzynieckiego

Celem projektu jest przekształcenie skweru
w miejsce przyjaznego spędzania wolnego czasu.
Należy dokonać odpowiednich nasadzeń oraz za
montować urządzenia do wypoczynku i aktywnej
rekreacji dla całych rodzin.

Skwer jest usytuowany w bezpośredniej bliskości zabudowy, na trasie codziennych wędrówek
wielu mieszkańców i turystów. Doposażenie ogólnodostępnego skweru wspaniale uzupełni
tę przestrzeń publiczną, stworzy przyjazne miejsce spotkań dla małych i dużych, dając szansę
na wzmocnienie relacji sąsiedzkich oraz wypoczynek w pięknym otoczeniu.

Samochód dla
schroniska dla zwierząt

Projekt zakłada zakup dwóch samochodów typu
VAN, w tym jednego z napędem elektrycznym,
do przewozu zwierząt w godnych warunkach,
organizowanego przez schronisko dla zwierząt.

Odpowiednio przystosowane samochody do transportu zwierząt zapewnią bezpieczeństwo
i komfort jazdy przewożonym podopiecznym schroniska. Ponadto samochód elektryczny
przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2.

Orzeźwienie,
czyli więcej poidełek.

Czy byłeś kiedyś spragniony? My tak! Chcemy
to zmienić! Proponujemy zwiększyć liczbę miej
skich poidełek, aby były dostępne w wielu miej
scach Krakowa. ,,Dobra woda prosto z kranu’’,
a raczej z poidełka.

Realizacja projektu spowoduje zwiększenie komfortu wszystkich użytkowników, korzystających
w różny sposób (np. wypoczynek, uprawianie sportów) z miejskiej przestrzeni publicznej
szczególnie w miesiącach letnich, podczas wysokich temperatur poprzez zapewnienie w spo
sób ekologiczny łatwego dostępu do wody pitnej. Montaż poidełek pośrednio przyczyni się
do ograniczenia używania butelek plastikowych gdyż ich konstrukcja będzie przystosowana
do napełniania butelek wielorazowych czy bidonów. Szacunkowe roczne koszty utrzymania
poidełek nie przekraczają 20% wartości projektu i wyniosą 354 240 zł.

Smoczy szlak na wzór
wrocławskich krasnali
– smok co krok

Utworzenie pierwszego szlaku spacerowego pro
wadzącego ze Starego Miasta przez Kazimierz
do Podgórza, na którym znajdzie się ok. 21 smo
ków z brązu (na wzór wrocławskich krasnali).

Dzięki realizacji projektu powstanie nowa trasa turystyczna. Realizacja zadania jest związana
z koniecznością systematycznego czyszczenia instalacji oraz z ewentualnymi naprawami
w przypadku dewastacji.

Gdy się beton leje,
to się radny śmieje

Projekt zakłada zaspoinowanie szczelin pomiędzy
kostkami w okolicy Placu Wszystkich Świętych
i Starego Miasta. Dzięki temu m.in. radni będą
mogli bezpiecznie dojeżdżać na sesje na rowerze
lub hulajnodze.

Wykonanie zaspoinowania szczelin między kostkami granitowymi na terenie Starego Miasta
(m.in. w okolicy Placu Wszystkich Świętych i na Rynku Głównym) zwiększy bezpieczeństwo
wszystkich użytkowników, przyczyni się do poprawy stanu technicznego istniejącej infra
struktury oraz pozytywnie wpłynie na estetykę i wizerunek miasta.

125

126

127

128

130

133

Szacunkowy
koszt (w zł)

405 000.00 zł

270 000.00 zł

240 000.00 zł

1 795 800.00 zł

176 000.00 zł

100 000.00 zł

Program pilotażowy polegający na organizacji
spotkań dla dzieci i młodzieży szkolnej poświę
conych zagadnieniom związanym z bezpiecznym
i twórczym korzystaniem z sieci, a także niebez
pieczeństwom wynikającym z nadmiernego ko
rzystania z Internetu.

Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada 102 jako placówka wychowania pozaszkol
nego organizuje dla dzieci i młodzieży zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia. Celem
projektu jest organizacja spotkań dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych, poświęco
nych zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem i twórczym korzystaniem z sieci, a także
niebezpieczeństwom wynikającym z nadmiernego korzystania z Internetu. Z uwagi na fakt,
iż problem uzależnienia dzieci od telefonów i tabletów staje się coraz częstszy, program byłby
rozszerzony o dodatkowe spotkania dla rodziców.

40 000.00 zł

Projekt polega na zakupie i instalacji stalowych
konstrukcji „drzew” solarnych. Ma to na celu
wykorzystanie odnawialnych eko-źródeł czystej
energii jako podstawowego i dodatkowego źródła
dla infrastruktury i codziennego użytkowania.

Realizacja projektu spowoduje zwiększenie komfortu użytkowania przestrzeni publicznej
oraz wykorzystanie energii słonecznej do ładowania urządzeń elektronicznych, takich jak
tablety, telefony komórkowe, smartfony. Po zmroku zgromadzona w akumulatorach energia
elektryczna będzie wykorzystana do oświetlenia przestrzeni wokół drzewa (drzewo przejmuje
funkcję źródła światła). Ponadto montaż drzewa przyczyni się do wzrostu świadomości spo
łecznej w kontekście odnawialnych źródeł energii. Szacunkowe roczne koszty utrzymania
nie przekroczą 20% wartości projektu i wyniosą około 9 000 zł.

390 000.00 zł

Zadbajmy o bezdomne
koty! Pomóżmy
kolejnym zwierzakom!

Projekt zakłada zakup specjalnych budek dla ko
tów. Schronienia zostaną ocieplone. Dzięki temu
zwierzaki będą mogły przetrwać zimę. Sfinan
sowany zostanie również zakup karmy i opieka
weterynaryjna. Jest to kontynuacja wcześniej
szego projektu.

Skutek długoterminowy – budki: uporządkowanie przestrzeni pod kątem przebywania kotów
żyjących na wolności oraz poprawa ich warunków bytowych (schronienie przed niekorzyst
nymi warunkami klimatycznymi), karma: wyznaczenie stałych miejsc dokarmiania kotów,
szczepionki: poprawa stanu zdrowia zwierząt, zmniejszenie śmiertelności.

Skrzydlaci pogromcy
szkodników!

Ideą tego projektu jest wspieranie populacji poży
tecznych ptaków, które wspomagają nas w walce
z uporczywymi szkodnikami i insektami – koma
rami, muchami czy gryzoniami. Pomóżmy jerzy
kom, sowom, krogulcom, pustułkom, sikorkom,
dzięciołom, wróblom itp!

Projekt zakłada wzmocnienie populacji ptaków, które mogą pomóc w walce z komarami,
poprzez zakup i montaż budek lęgowych.

Projekt zakłada rewitalizację terenu miejskiego
przy ul. Smolenia, poprzez budowę boiska wie
lofunkcyjnego, kortów tenisowych, trybun, placu
zabaw dla dzieci oraz niewielkiego budynku
z szatnią i węzłem sanitarnym.

Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka,
wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, mło
dzieży i dorosłych mieszkańców miasta Krakowa. Realizacja budynku zaplecza sanitarno
‑szatniowego może przekroczyć 12 miesięcy ze względu na konieczność pozyskania warunków
i uzyskania pozwolenia na budowę.

Celem projektu jest wprowadzenie dwóch pa
troli rowerowych na ul. Długiej od godziny 7.00
do 19.00, od poniedziałku do piątku. Na razie jest
to pilotaż, jeżeli się sprawdzi, projekt zostanie
wprowadzony na stałe i sfinansowany ze środków
miasta.

Zmniejszenie liczby zatrzymań tramwajów spowodowanych nieprawidłowym parkowaniem
pojazdów.

Zły Internet – jak nie
dać się wciągnąć w sieć
134

Solar Tree

135

136

137

Kolonia na sportowo –
KS Bieżanowianka
140

109

142

Ulica Długa wolna
od zatrzymań
tramwajów –
patrole rowerowe

52 000.00 zł

323 000.00 zł

1 900 000.00 zł

25 000.00 zł
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w przypadku realizacji zadania

Nowości wydawnicze
i ich autorzy
w Bibliotece Kraków

Projekt zakłada zakup nowości wydawniczych
(książki, audiobooki, komiksy, gry planszowe),
kodów do platformy udostępniającej e-booki, ro
botów edukacyjnych, aplikacji oraz organizację
spotkań autorskich i warsztatów w placówkach
Biblioteki Kraków.

Projekt przyczyni się do rozszerzenia oferty usług Biblioteki Kraków, pozyskania nowych
czytelników, zaspokojenia potrzeb mieszkańców miasta. Planowane spotkania i warsztaty
będą odpowiedzią na oczekiwania kulturalne młodzieży krakowskiej. Wydruk kolorowej
wersji „Informatora czytelniczo-kulturalnego Biblioteka Kraków” ułatwi mieszkańcom do
tarcie do informacji o ofercie biblioteki, aktualnych wydarzeniach kulturalnych w mieście
i nowościach wydawniczych.

385 000.00 zł

Ja-Ty-My. Teatralne
wariacje integracyjne.
Spektakl.

Teatr jako przestrzeń wyrażania oraz radzenia
sobie z emocjami. Połączenie różnych środowisk
młodzieżowych. Nauka empatii, szacunku i ak
ceptacji. Warsztaty socjoterapeutyczne zakoń
czone otwartym spektaklem.

Spektakl polega na prowadzeniu warsztatów socjoterapeutycznych dla młodzieży od 13
do 18 roku życia, podlegającej stałej socjoterapii z uwagi na problem zagrożenia niedostosowa
niem społecznym oraz dla uczniów innych krakowskich szkół. Warsztaty socjoterapeutyczne
zakończone są otwartym spektaklem, którego tematem będzie wybrana przez grupę, krakow
ska legenda. Celem projektu jest zdobywanie przez adresatów nowych doświadczeń, integracja
i nauka empatii poprzez łączenie środowisk osób zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
jak również możliwość wykorzystania spektaklu w celach edukacyjnych i kulturalnych.

25 000.00 zł

Namiot z Kulturką
– 101 pomysłów
dla Mieszkańca

Proponujemy stworzenie przestrzeni działań
dostępnej dla każdego, która będzie zlokalizo
wana na Bulwarze Inflanckim. Miejsce otwarte
dla wszystkich, niezależnie od pogody, bo zlo
kalizowane w przestrzeni Namiotu z Kulturką.

Projekt zakłada ustawienie namiotu na Bulwarze Inflanckim od 1 maja do 30 września. Każdy
chętny będzie mógł zaproponować wydarzenie, w które się zaangażuje i które dedykowane
będzie mieszkańcom dzielnicy I i Krakowa. Projekt ma na celu integrację społeczności i stwo
rzenie niezależnej przestrzeni przyjaznej dla każdego pomysłu.

Boisko piłkarskie
dla mieszkańców
Opatkowic i Krakowa.

Projekt obejmuje modernizację boiska bocznego
OSS Opatkowianka w Krakowie. Nowa, sztuczna
trawa umożliwi bezpieczną grę w piłkę nożną, jak
również umożliwi organizację wydarzeń spor
towych, przede wszystkim dla najmłodszych
mieszkańców Krakowa.

Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka,
wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, mło
dzieży i dorosłych mieszkańców miasta Krakowa.

Bezpieczne Miejsce
Spotkań

Bezpieczne Miejsce Spotkań to miejsce, w którym
mogą uzyskać pomoc rodziny, w których doszło
do rozłąki pomiędzy rodzicem a dzieckiem.

Stworzenie miejsca niezależnego od systemu pomocy społecznej, w którym rodzice będą
mogli spotkać się ze swoim dzieckiem, pozwoli na zaspokojenie potrzeb rodzin, wynikających
z faktu braku takiego miejsca na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Walorem ustanowienia
miejsca spotkań jest to, że byłoby ono zbliżone w swojej aranżacji do warunków domowych,
co przyczyniłoby się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa dziecka, a korzystanie z niego
byłoby całkowicie bezpłatne.

146

147

148

150

Szacunkowy
koszt (w zł)

304 050.00 zł

1 000 000.00 zł

98 300.00 zł

Napraw i jedź
151

Infolinia
dla mieszkańca

Projekt zakłada zakup, transport i montaż 4 szt.
stacji do samodzielnej naprawy rowerów dla każ
dej z 18 dzielnic Krakowa, zatem łącznie 72 szt.

Konieczność ponoszenia kosztów utrzymania stacji, udogodnienie dla rowerzystów – moż
liwość samodzielnej naprawy rowerów, dokonania przeglądu.

Uruchomienie infolinii, w której mieszkaniec
Krakowa uzyskałby wszelkie informacje doty
czące możliwego wsparcia ze strony instytucji
miasta w różnych, nowych sytuacjach życiowych
np. niepełnosprawność, przejście na emeryturę,
rentę, zdarzenia losowe.

Wspomnieć tu należy, że w Urzędzie Miasta Krakowa od połowy lutego działa telefon in
terwencyjny. Powstał z myślą o mieszkańcach, którzy mogą mieć problemy z identyfikacją
odpowiedniego dla danej sprawy wydziału czy jednostki. Służy do zgłaszania wszystkich
spraw dotyczących funkcjonowania miasta: od przysłowiowej dziury w drodze do niele
galnej wycinki drzew, zasad przyznawania świadczeń czy przydziału lokali komunalnych.
Telefon działa w strukturze Wydziału Komunikacji Społecznej, jest zintegrowany z modułem
na oficjalnej stronie miasta: www.krakow.pl („Zgłoś problem”). W I półroczu zarejestrowano
łącznie 970 interwencji. Spraw załatwionych (stan na 30 czerwca): 637, w toku 280, nie
do załatwienia 29, nie dotyczą UMK 19. Sposób zgłoszenia: telefonicznie 601, mailowo 345,
listownie 2, osobiście 22. Jak zgłaszać interwencję: • telefonicznie: 12 616 80 00, w godzinach
8.00–16.00 • mailowo: interwencje@um.krakow.pl lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
na stronie www.kraków.pl • pisemnie: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Komunikacji Społecznej,
pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, z dopiskiem „Interwencje”.

25 000.00 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej akceptuje wycenę wnioskodawcy. Oszacowane przez Wy
dział Gospodarki Komunalnej UMK roczne koszty utrzymania trzech automatów na bu
telki PET związane z: zakupem nagród: 45 000 zł; zużyciem energii elektrycznej: średnia
cena 1 kWh energii elektrycznej: 0,55 zł, roczne zużycie energii elektrycznej przez jeden
automat na butelki PET: 285 kWh/rok, roczny koszt energii elektrycznej zużywanej przez
trzy automaty: 0,55 × 285 × 2 = 470 zł; odbiorem odpadów: koszt odbioru odpadów z jed
nego automatu: 222,39 zł/miesiąc, roczny koszt odbioru odpadów z trzech automatów:
222,39 × 12 × 3 = 8 006 zł; zagospodarowaniem odpadów: koszt zagospodarowania odpadów
w sortowni odpadów komunalnych selektywnie zbieranych: 261,72 zł/Mg, przewidywana
ilość odpadów zebranych w jednym automacie: 8 Mg/rok,o roczny koszt zagospodarowania
zebranych w trzech automatach odpadów w sortowni odpadów komunalnych selektywnie
zbieranych: 261,72 × 8 × 3 = 6 281 zł; W związku z powyższym, łączne szacunkowe roczne
koszty utrzymania trzech automatów na butelki PET wyniosą 59 757 zł.

300 000.00 zł

152

Śmieciomaty
z nagrodami

Zakup śmieciomatów – urządzeń, do których
mieszkańcy wrzucają posegregowane odpady,
a w zamian otrzymują punkty, które następnie
mogą wymienić na nagrody np. bilety do kina,
zniżki itp.

153

156

Ławeczki
do przysiadania
wspierające aktywność
seniorów.

111

Projekt wspierający aktywny wypoczynek osób
starszych. Ławeczki umożliwiające przysiadanie,
chwilowy odpoczynek w czasie spacerowania, po
konywanie codziennych dystansów. Zapewniają
łatwiejsze wstawanie oraz wygodną pozycję krę
gosłupa.

Montaż ławeczek znacząco zwiększy komfort osób starszych. Osoby starsze często nie są w sta
nie pokonać odległości. Dzięki zwiększeniu liczby ławek, spokojnie będą mogły odpocząć
na powietrzu. Projekt będzie wspierał aktywność seniorów.

864 000.00 zł

243 000.00 zł
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Swingowe wakacje –
warsztaty artystyczne
dla dzieci

Wakacyjny cykl warsztatów taneczno-muzycz
no-rytmicznych dla dzieci w wieku 7-12 lat,
podczas których uczestnicy rozwiną poczucie
rytmu, wrażliwość na muzykę, zdobędą wiedzę
o instrumentach muzycznych, skomponują wła
sne piosenki i miło spędzą czas.

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie opiniuje projekt nr BO.OM.157/19
pn. „Swingowe wakacje – warsztaty artystyczne dla dzieci”, z zastrzeżeniem, że w przypadku
organizacji warsztatów w altanie na Plantach podanej jako drugie miejsce ewentualnej
realizacji, miejska instytucja kultury – Krakowskie Forum Kultury, jako zarządca altany,
zastrzega sobie prawo do ustaleń terminowych. KFK jako Organizator dużej ilości wydarzeń
w ww. miejscu ma ograniczoną ilość dostępnych wolnych terminów w wakacyjne miesiące
roku 2020. Wnioskodawca został o tym fakcie poinformowany osobną korespondencją.
Realizacja projektu w Domu Kultury Kolejarza oraz altanie na Plantach pozwoli dzieciom
na atrakcyjne spędzenie wolnego czasu, uwrażliwi na muzykę oraz pozwoli zdobyć wiedzę
o tańcach swingowych i instrumentach muzycznych.

Dofinansowanie kwotą 2 000 000 zł budżetu
parku Duchackiego w roku 2020. Pozwoli
to na realizację wszystkich etapów inwestycji
lub zapobiegnie finansowym kłopotom przy
ewentualnym wzroście kosztów jego realizacji.

Projekt zakłada dofinansowanie rewitalizacji parku Duchackiego.

Muzyczna Przystań Młodych – projekt dla dzieci
i młodzieży z Krakowa – obejmuje organizację
warsztatów z muzykami i specjalistami z branży
oraz zakup profesjonalnego sprzętu muzycznego,
komputera i oprogramowania do nagrywania
i produkcji muzycznej.

Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana to placówka wychowania pozaszkolnego, która
organizuje dla dzieci i młodzieży zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia. Zgłoszony
do budżetu obywatelskiego projekt ,,Muzyczna Przystań Młodych’’ obejmuje organizację
warsztatów muzycznych oraz zakup profesjonalnego sprzętu do nagrywania i produkcji
muzycznej. Przeprowadzenie warsztatów oraz zakup sprzętu, które zakłada projekt, ma roz
winąć u dzieci i młodzieży z całego Krakowa zainteresowania muzyczne, głównie poprzez
grę na instrumentach oraz udoskonalać już posiadane umiejętności, a także zainspirować
i zmotywować uczestników do dalszego muzycznego rozwoju.

Projekt dotyczy zakupu wyposażenia rekreacyj
nego na „Zwierzyniecką plażę miejską” nad Wisłą
(ul. Księcia Józefa 24a w Krakowie). Zakup urzą
dzeń na plac zabaw dla dzieci, zastawów do ćwi
czeń, hamaków i leżaków miejskich, ławek, koszy.

Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka,
wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, mło
dzieży i dorosłych mieszkańców.
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2 000 000 zł
na park Duchacki
160

Muzyczna Przystań
Młodych
165

166

Zagospodarowanie
przestrzeni plaży
miejskiej.

Szacunkowy
koszt (w zł)

42 000.00 zł

2 000 000.00 zł

103 600.00 zł

350 000.00 zł

Realizacja projektu polegająca na uporządkowaniu istniejącego terenu i podkreśleniu walorów
krajobrazowych, tak aby umożliwić jak największy komfort jego użytkowania. Stworzenie
parku, odpowiadającego na potrzeby mieszkańców, miłośników terenu, a także wszystkich
poszukujących dogodnego miejsca do wypoczynku i rekreacji przez wprowadzenie nowych
funkcji użytkowych, takich jak rekreacja, edukacja przyrodnicza czy rekreacja. Projekt zakłada
wyodrębnienie dwóch głównych stref: otuliny – strefy przy brzegu stawu stanowiącej jedno
cześnie enklawę dzikiej przyrody i zwierząt bytujących na tym terenie oraz miejsce o znaczeniu
wizualnym i edukacyjnym, a także strefę aktywną, oddzieloną od stawu otuliną. Realizacja
wpłynie korzystnie na atrakcyjność terenu stawu, gdzie mieszkańcy będą mieli możliwość
aktywnie spędzić czas czy odpocząć, ciesząc oko zadbanym, naturalnym otoczeniem. Istotną
kwestią jest również bezpieczeństwo użytkowników, którego podniesienie zostanie uzyskane
dzięki zastosowaniu odpowiedniego oświetlenia oraz monitoringu.

2 000 000.00 zł

„Gdzie sztuka spotyka się z nauką” ma na celu
ukazanie mariażu dwóch skrajnych dziedzin
– nauki ścisłe (matematyka, fizyka, biologia,
chemia itp.) a fotografia i sztuki piękne. Forma
– warsztaty, plenery, zajęcia, wykłady dla miesz
kańców Krakowa.

Głównym celem projektu jest popularyzacja wśród mieszkańców Krakowa nauk ścisłych oraz
kultury i sztuki. Poprzez udział w warsztatach mieszkańcy Krakowa poznają zastosowanie
nauk ścisłych w codziennych aspektach życia, w tym także rolę nauk ścisłych w sztuce. Celem
projektu jest również integracja międzypokoleniowa, poznanie tradycyjnych i nowoczesnych
metod tworzenia – czyli od papieru po ekran monitora, tabletu czy tablicy interaktywnej.
Udział w projekcie będzie sprzyjał rozbudzaniu ciekawości świata wśród uczestników. Jego
zadaniem jest zatarcie granicy pomiędzy stereotypowo pojętymi „humanistami” i „umysłami
ścisłymi”.

103 500.00 zł

New Earth
International
Film Festival

New Earth International Film Festival – festiwal
filmowy o tematyce ochrony środowiska natu
ralnego. Naszym celem jest edukacja kolejnych
pokoleń realizowana poprzez warsztaty dla mło
dzieży, dzieci i dorosłych.

New Earth International Film Festiwal jest festiwalem filmowym, którego tematyka dotyka
ważnych obecnie tematów, takich jak ochrona środowiska oraz zwiększenie świadomości
ludzi związanych z zachodzącymi zmianami klimatycznymi. Efekty długofalowe projektu
mogą pozytywnie wpłynąć na zmianę w podejściu do kwestii ekologii i ochrony środowiska
oraz podtrzymać utrzymujący się trend zero weste oraz zrównoważonego rozwoju.

232 800.00 zł

Zielona energia dla
Krakowa

Projekt ma na celu montaż 50 ławek z panelami
solarnymi, które będą zasilać wejścia USB. Ławki
będą ogólnodostępne, więc każdy z mieszkańców
oraz turystów będzie mógł skorzystać z darmo
wego zasilania. Dokładna ilość ławek zostanie
doprecyzowana po rozstrzygnięciu zamówienia
publicznego.

Projekt zakłada montaż ławek z panelami solarnymi. Mieszkańcy i turyści będą mogli w kom
fortowy sposób skorzystać z gniazdek z wejściem USB. Innowacyjne rozwiązanie zwiększy
atrakcyjność okolicy, w której znajdą się ławki.

Fotografia zatrzymuje czas. Utrwala wizerunek
ludzi, zdarzeń, wizerunek miasta. Pozwala też
przenosić się w inne światy, pokazywać inne
miasta, państwa, kultury, religie... Edukuje,
prowokuje, udowadnia, dokumentuje. Promuje
i reklamuje.

Promocja sztuki fotograficznej. Dodatkowa promocja Krakowa jako miasta wpisanego na listę
światowego dziedzictwa UNESCO.

Kocham staw
Płaszowski

Staw Płaszowski od lat uznawany jest za przy
rodniczą perłę Krakowa. Niestety teraz jego stan
i najbliższe otoczenie pozostawia wiele do życze
nia. Jako mieszkańcy Krakowa zgłaszamy projekt
do budżetu obywatelskiego i prosimy o poparcie.
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Gdzie sztuka spotyka
się z nauką – zajęcia
edukacyjno-twórcze
172

177

178

113

Galeria Fotografii
Krakowa
181

400 000.00 zł

115 000.00 zł

114

Nr
projektu
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projektu

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

Krakowskie Krzemionki
2020

Dwa stare kamieniołomy i malownicze, pofalo
wane tereny zostaną przywrócone do aktywnego
wypoczynku dla mieszkańców Krakowa: plat
forma widokowa nad kamieniołomem, młodzie
żowy skate-park, trasa biegowa.

Utworzenie ścieżek, montaż elementów małej architektury pozytywnie wpłynie na kom
fort spędzania czasu przez mieszkańców Krakowa oraz na aspekt wizualny wskazanego
terenu. Przygotowanie terenu pod np. skatepark, stworzenie siłowni zewnętrznej czy boiska
sportowego umożliwi mieszkańcom aktywny wypoczynek. Teren będzie idealnym miejscem
do spacerów, zabaw oraz ćwiczeń fizycznych.

2 000 000.00 zł

Bezpłatne lekcje języka polskiego dla obcokra
jowców w Krakowie. Polish language lessons for
foreigners in Cracow.
Лекції з польської мови для іноземців у Кра
кові. Урокі польскай мовы для замежнікаў
у Кракаве Лекции с польского языка для
иностранцев в Кракове.

Zadanie przeprowadzania nauki języka polskiego dla obcokrajowców pokrywa się celami
szczegółowymi przyjętej w dniu 14 września 2016 roku Uchwały nr LII/964/16 Rady Miasta
Krakowa w sprawie przyjęcia Programu „Otwarty Kraków”. Z danych Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego wynika, że blisko 40 tysięcy obcokrajowców posiada prawo pobytu na terenie
Małopolski. Zakładamy na podstawie diagnozy do Programu „Otwarty Kraków”, że około
2/3 cudzoziemców przebywa w Krakowie. Bariera językowa jest największym wyzwaniem dla
nowych mieszkańców miasta i jednocześnie to brak znajomości języka stanowi największy
problem integracji nowo przybyłych Krakowian ze społeczeństwem przyjmującym. Dlatego
projekt zorganizowania bezpłatnych lekcji języka polskiego w pełni realizuje idee Krakowa
otwartego i przyjaznego dla cudzoziemców.

217 700.00 zł

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
wraz z obsługą AED (automatyczny defibryla
tor zewnętrzny) dla dzieci z przedszkoli i szkół
z terenu Krakowa. Zakup materiałów profilak
tyczno-edukacyjnych.

W wyniku weryfikacji merytoryczno-prawnej projektu o charakterze ogólnomiejskim, stwier
dza się, iż zadanie to może zostać przyjęte do realizacji w roku 2020 na terenie Miasta
Krakowa pod warunkiem, że szkoleniami zostaną objęte inne grupy dzieci z krakowskich
przedszkoli, szkół i placówek, niż dzieci zakwalifikowane w ramach naboru do realizacji pro
jektów o charakterze dzielnicowym pn. „Mali Ratownicy”, które zostały zgłoszone do realizacji
w roku 2020 w poszczególnych Dzielnicach Miasta Krakowa (od I do XVIII). Wówczas projekt
o charakterze ogólnomiejskim stanowiłby dopełnienie oferty skierowanej do Dzielnic i tym
samym nastąpiłby wzrost liczby adresatów szkoleń o ok. 500 dzieci. Zatem łączna liczba
uczestników szkoleń zrealizowanych w roku 2020 na terenie Krakowa w ramach projektów
dzielnicowych oraz projektu ogólnomiejskiego wyniosłaby 1940 osób. Projekt zakłada
przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED adresowanych
do dzieci z przedszkoli, szkół i placówek działających na terenie Miasta Krakowa oraz za
kup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych (plakaty, maskotki, odblaski, kubki, smycze
itp.). Szacunkowy łączny koszt realizacji zadania wynosi: 25 000,00 zł. Nauka pierwszej
pomocy wraz z obsługą AED pomoże przełamać barierę strachu związaną z udzielaniem
pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora oraz przyczyni się do wykształcenia prawidłowej
postawy uczestników szkoleń wobec sytuacji związanych z zagrożeniem zdrowia i życia.

183

Naucz się języka
polskiego bezpłatnie

185

Mali Ratownicy

187

Szacunkowy
koszt (w zł)

25 000.00 zł

Realizacja tego projektu może pozytywnie wpłynąć na podniesienie poziomu i jakości wiedzy
na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,w szczególności poprzez użycie auto
matycznych defibrylatorów zewnętrznych. Uczestnictwo w szkoleniach może przyczynić się
do ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia. Realizacja
tego zadania w ramach budżetu obywatelskiego nie powoduje konsekwencji finansowych dla
Gminy Miejskiej Kraków w kolejnych latach.

189

Nie! dla smogu
– solarna altana
w każdym parku
Krakowa

Innowacyjna altana antysmogowa – zimą ogrze
wana energią słoneczną, zawsze wypełniona
świeżym powietrzem bez pyłów. Ogólnodostępna,
intymna przestrzeń dedykowana szczególnie ma
łym dzieciom – etap 1.

Altana będzie schronieniem dla dzieci i ich opiekunów podczas niesprzyjających warunkach
atmosferycznych. Altana zaprojektowana i wykonana jako ogólnodostępna i całorocznie
ogrzewana energią słoneczną będzie innowacyjnym rozwiązaniem, które zwiększy atrakcyj
ność okolicy, w której się znajdzie.

Rewitalizacja placu
zabaw na os. Wandy

Zakup nowego wyposażenia placu zabaw. W oko
licy jest to najgorszy plac zabaw pod kątem wy
posażenia, a ma bardzo duży potencjał między
innymi ze względu na swoją wielkość i cieszyłby
się dużym zainteresowaniem.

Istniejący plac zabaw na terenie osiedla Wandy jest w złym stanie i nie zachęca do zabawy.
Projekt zakłada sfinansowanie rewitalizacji i stworzenie atrakcyjnego miejsca nie tylko dla
małych dzieci; miejsca, gdzie będzie można aktywnie spędzić czas. Remont placu zabaw
poprawi jakość życia osób korzystających z niego na co dzień.

Wielki koncert
plenerowy polskich
gwiazd

Projekt zakłada zorganizowanie koncertu ple
nerowego w okresie letnim. Kraków dzięki ta
kiemu koncertowi zaistnieje na kulturalnej mapie
Polski. W koncercie wezmą udział znani polscy
artyści.

Wydarzenie kulturalne sprzyjające integracji lokalnej społeczności, umożliwiające promocję
młodym zespołom muzycznym.

Parkomaty dla
mieszkańców

Zakup 10 nowych parkometrów (parkomatów)
do obsługi krakowskiej Strefy Płatnego Par
kowania

Projekt zakłada zakup nowych parkomatów wraz z oprogramowaniem do obsługi Strefy
Płatnego Parkowania. Nowe parkomaty usprawnią możliwość zakupu stosownego biletu
na parkowanie tym samym nie narażając kierowców na dodatkowe opłaty za parkowanie
bez biletu.

Zielona enklawa
dla każdej dzielnicy!

Projekt zakłada stworzenie w każdej z 18 dzielnic
Krakowa „zielonej enklawy” – przestrzeni nasa
dzonej kwietnymi rabatami, krzewami i drzewami
oraz wyposażonej w elementy małej architektury
(przykładowo huśtawki ogrodowe i ławki). Będzie
to miejsce wypoczynku od miejskiego zgiełku.

Projekt zakłada powiększenie zasobów zieleni w każdej dzielnicy poprzez stworzenie na ich
terenie skwerów z rabatami i małą architekturą. Znacząco wpłynie to na poprawę este
tyki przedmiotowych terenów i jakości powietrza, a tym samym komfort życia okolicznych
mieszkańców.
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193

194

195

500 000.00 zł

600 000.00 zł

300 000.00 zł

295 000.00 zł

1 580 000.00 zł

115

116

Nr
projektu
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Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

Archipelag Skarbów
dla każdej szkoły
średniej

Archipelag Skarbów to sprawdzony i skuteczny
program zintegrowanej profilaktyki uzależnień
dla młodzieży. Obejmuje sesje dla młodzieży
(2 x 3,5h), rodziców (1h) i nauczycieli (1,5h),
wzmacnia ich wzajemne relacje, uczy asertyw
ności i miłości.

Wzrost poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych
oraz behawioralnych. Utrwalenie podstawowych umiejętności społecznych, takich jak: kon
struktywna komunikacja, umiejętność budowania relacji z rówieśnikami i dorosłymi, postawy
asertywne, radzenie sobie ze stresem.

Centrum
Wielokulturowe

Centrum Wielokulturowe w Krakowie to miej
sce, w którym migranci uzyskają wsparcie oraz
możliwość integracji z krakowianami. Krakowia
nie będą mogli zapoznać się z kulturą, tradycją,
kuchnią, językiem swoich nowych sąsiadów.

Projekt zostaje zweryfikowany pozytywnie – warunkowo. Weryfikacja pozytywna jest uzależ
niona od uzyskania odpowiedniego lokalu z zasobów Gminy Miejskiej Kraków. Kraków jest
drugim największym polskim miastem, a przy tym kolejnym po stolicy ośrodkiem o najbardziej
zróżnicowanej populacji, stanowi ważny ośrodek akademicki oraz miejsce lokowania inwestycji
gospodarczych, niezmiennie przyciąga zagraniczny kapitał finansowy i ludzki. Miasto stanowi
również jedno z najatrakcyjniejszych miejsc turystycznych w Europie. Od roku 2015 liczba
cudzoziemców mieszkających w Krakowie zwiększyła się dziesięciokrotnie i stanowi obecnie
ok. jedną dziesiątą populacji miejskiej. Główne grupy ludności napływowej osiedlającej się
czasowo lub na stałe w mieście to: Ukraińcy, Rosjanie i Białorusini. W wielu wymiarach łączą
nas wspólne więzy kulturowe, tożsamość, w tym religijna oraz historia i dziedzictwo. Powołanie
Centrum Wielokulturowe jest zadaniem, którego realizacja bezpośrednio wynika z przyjętej
w dniu 14 września 2016 roku Uchwały nr LII/964/16 Rady Miasta Krakowa w sprawie przy
jęcia Programu „Otwarty Kraków”. Powstanie Centrum umożliwi między innymi realizację
działań wskazanych w zadaniach priorytetowych: budowanie urzędu przyjaznego cudzoziem
com, mniejszościom narodowym i etnicznym poprzez równy dostęp do usług i świadczeń
oferowanych przez Gminę oraz budowa instytucjonalnych ram współdziałania pomiędzy
przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców a jednostką sa
morządu terytorialnego. Centrum Wielokulturowe może stać się ważnym elementem polityki
miejskiej. Pozwoli ono pełniej realizować idee Krakowa jako miasta otwartego i przyjaznego.

199

Aktywny Senior
200

Seniorzy! Chcemy byście mogli realizować swoje
pasje, spróbować czegoś nowego w formie nieod
płatnych: wycieczek, wyjazdów, warsztatów i pro
jekcji filmowych. Program będzie dostosowywany
na bieżąco do zgłaszanych propozycji.

Aktywizacja, integracja i zwiększenie kompetencji seniorów poprzez umożliwienie im wspól
nego spędzania wolnego czasu podczas wycieczek, pikników i seansów filmowych. Wzboga
cenie miejskiej oferty adresowanej do osób starszych poprzez włączenie Centrum Młodzieży
im. H. Jordana w działania prosenioralne.

Szacunkowy
koszt (w zł)

335 000.00 zł

2 000 000.00 zł

120 000.00 zł

Budowa lodowiska
oraz torów do curlingu
na południu Krakowa

Celem projektu jest budowa w południowej czę
ści Krakowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji,
spełniającej funkcje lodowiska z torami do olim
pijskiej dyscypliny curling w zimie i boisk wie
lofunkcyjnych w lecie.

202

Filmowe Bulwary
205

„Zielona szkoła” dla
ekologicznych klas
206

Magiczny Park
Kozłówek 2.0
207

208

Nowohucki Park
w Nowej Hucie
obok NCK-u!

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie informuje iż realna kwota wykonania projektu
BO to około 5 mln zł (projekt i realizacja). Uwzględniając efekty finansowe należy zwrócić
uwagę, iż trzeba będzie zapewnić dodatkowe środki finansowe na przeprowadzenie bieżącego
serwisowania instalacji w trakcie jej użytkowania i zapewnić ochronę obiektu. Należy również
zapewnić środki finansowe na montaż, demontaż oraz przechowywanie instalacji poza sezo
nem zimowym. Koszty te będą po stronie operatora czyli SP Nr 123. Należy również zapewnić
dostawę mediów tj. podpisać umowy z zakładami branżowymi oraz ponosić koszty dostawy
tych mediów (po stronie operatora czyli SP Nr 123). Ponieważ obiekt ma spełniać warunek
ogólnodostępności, operator jest zobowiązany do przygotowania regulaminu korzystania
z obiektu oraz bieżącego utrzymania. Efekty społeczne: integracja społeczna, spędzanie
wolnego czasu.

2 000 000.00 zł

Kino letnie na bulwarach Wisły. Projekt zakłada
realizację cyklu seansów filmowych na bul
warach wiślanych. Cykl powinien odbywać się
w okresie letnim i prezentować najciekawsze
filmy ostatnich lat.

Projekt zakłada organizację kina letniego dla mieszkańców Krakowa. Organizacja założonych
36 pokazów może się odbyć przy założeniu, że realizatorem przedsięwzięcia będzie Centrum
Młodzieży im. dr. Henryka Jordana.

Konkurs dla młodzieży ze szkół w Krakowa
mający na celu propagowanie świadomości
i postaw ekologicznych. Klasy współzawodni
czą ze sobą, a nagrodą jest wyjazd na zieloną
szkołę do ośrodka Jordanowa prowadzonego
przez CM Jordana.

Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana to placówka wychowania pozaszkolnego, która
organizuje dla dzieci i młodzieży zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia. Zgłoszony
do Budżetu Obywatelskiego projekt pn. „Zielona szkoła” dla ekologicznych klas obejmuje
przeprowadzenie konkursu sprawdzającego wiedzę krakowskiej młodzieży w zakresie ochrony
środowiska. Ponadto celem konkursu jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej
młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środo
wiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia występujące w otaczającym nas świecie.

231 000.00 zł

Projekt zakłada rewitalizację i lepsze zagospo
darowanie przestrzeni istniejącego parku Na Ko
złówce (działka nr 235/28)

Projekt dotyczy zagospodarowania przestrzeni osiedla Na Kozłówce, niespełniające obecnie
swoich celów funkcjonalnych. W obecnym stanie postrzegane jest jako teren zaniedbany.
Odnowiony teren zielony byłby atrakcyjny z punktu widzenia możliwości zaspokajania potrzeb
wypoczynkowych mieszkańców Krakowa, stanowiłby również nowe centrum spotkań dla
pobliskich społeczności. Teren ten zyskałby także nowe funkcje.

2 000 000.00 zł

Projekt zakłada rewitalizację parku nowohuc
kiego miedzy budynkiem NCK a ul. Tomickiego,
postawienie oświetlenia, ławek, wytyczenie ale
jek, pielęgnacja zieleni.

Rewitalizacja terenu znacząco poprawi estetykę miejsca i wpłynie na poprawę jakości życia
osób przebywających w tej okolicy. Nowe nasadzenia uatrakcyjnią to miejsce, a zrobienie
dodatkowych alejek usprawni komunikację i pozwoli komfortowo spacerować po tym terenie.

110 000.00 zł

2 000 000.00 zł
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Nr
projektu

Tytuł
projektu

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji zadania

Park leśny w Krakowie

Długo oczekiwany park leśny w Bronowicach
w rejonie ul. Tetmajera. To szczególnie urokliwe,
obecnie zaniedbane miejsce, powinno być do
stępne dla wszystkich krakowian. Zaledwie kilka
kilometrów od centrum będzie można znaleźć
wytchnienie w lesie.

Realizacja projektu i utworzenie parku leśnego byłoby odpowiedzią na oczekiwania miesz
kańców. Zagospodarowanie terenu pod park znacząco poprawi jakość życia mieszkańców
i stworzy miejsce do rekreacji i relaksu na powietrzu.

Projekt „Park Kleparski – dla aktywnych”,
ma na celu przywrócenie parkowi funkcji rekre
acyjnej i społecznej. Proponowany projekt umoż
liwi mieszkańcom wszystkich pokoleń – aktywny
wypoczynek.

Realizacja projektu pozwoli na nadanie nowej jakości estetycznej terenowi parku Kleparskiego.
Dodatkowo zrewitalizowana przestrzeń zielona będzie przyciągać mieszkańców i turystów
oraz zachęcać ich do integracji.

Szybciej tramwajem!
– montaż rozjazdu
z ruchomym dziobem

Projekt zakłada montaż nowoczesnego rozjazdu
z ruchomym dziobem krzyżownicy, który umoż
liwi cichy i szybki przejazd tramwaju w relacji
na wprost z prędkością 50 km/h.

Montaż nowoczesnego rozjazdu tramwajowego we wskazanej lokalizacji ma przyczynić
się do zmniejszenia uciążliwości związanych z hałasem oraz do szybkiego pokonania trasy
przez tramwaj.

Szybciej i ciszej
tramwajem! – montaż
nowoczesnego rozjazdu

Projekt zakłada montaż nowoczesnego rozjazdu
z krzyżownicą głębokorowkową, który umożliwi
cichy i szybki przejazd tramwaju z prędkością
do 50 km/h.

Montaż nowoczesnego rozjazdu tramwajowego z krzyżownicą głębokorowkową we wskaza
nej lokalizacji ma przyczynić się do zmniejszenia uciążliwości związanych z hałasem oraz
do szybszego pokonania trasy przez tramwaj.

Szybciej tramwajem
przez rondo
Grzegórzeckie

Projekt zakłada wydłużenie peronów przystan
kowych dla tramwajów i autobusów na rondzie
Grzegórzeckim. Usprawni to obsługę pasażerską
i zmniejszy liczbę wzajemnych blokowań ronda
przez pojazdy komunikacji miejskiej.

Opinia pozytywna – warunkowo. Realizacja wniosku wg rankingu (w zależności od kosztów
wydłużenia poszczególnych peronów). Skutki: W przypadku wydłużeniu przystanków tram
wajowych zmniejszy się liczba wzajemnego blokowania tramwajów i autobusów na środku
tarczy ronda, a tym samym zwiększy się przepustowość ronda oraz płynność ruchu dla
pojazdów transportu zbiorowego, co w efekcie przyczyni się do poprawy sytuacji ruchowej
na rondzie Grzegórzeckim, a pasażerowie komunikacji miejskiej zyskają na czasie i komforcie.

Łączymy Parki Krakowa
– ścieżki i ułatwienia
dla rowerzystów

Celem tras rowerowych i innych udogodnień jest
niemal bezkolizyjne połączenie parków, użytecz
ności i miejsc zamieszkania. W tej edycji propo
nujemy lepszą komunikację z kolejnymi parkami
oraz utworzenie dalszych stacji naprawy rowerów.

Projekt zakłada realizację na terenie Krakowa stacji napraw rowerów w liczbie 36 szt. oraz ta
blic informujących o czasie dojazdu do wybranych parków rowerem lub pieszo w liczbie 10 szt.
Przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu poruszania się rowerzystów i pieszych.
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Park Kleparski
dla aktywnych!
212

213

214

215

218

Szacunkowy
koszt (w zł)

2 000 000.00 zł

2 000 000.00 zł

1 050 000.00 zł

1 200 000.00 zł

2 000 000.00 zł

265 400.00 zł

Budowa wiaty
autobusowej ul. Wallek
‑Walewskiego / Czepca
220

222

Cudze chwalicie, swego
nie znacie – wycieczki
po Polsce i po Kresach
Wschodnich

Projekt ma na celu zabezpieczenie miejsca pod
budowę wiaty przystankowej. Na wysokości od
cinka „Wesele” brakuje miejsca postoju autobu
sów. Miejsca parkingowe nie są uporządkowane.

Projekt utworzenia przystanku autobusowego przy ul. Bronowickiej pomiędzy ul. Wjaz
dową a ul. Czepca. Utworzenie przystanku autobusowego w połączeniu z projektowanymi
przy ul. Bronowickiej miejscami postojowymi przyczyni się do uporządkowania parkowania
w tym rejonie, przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury oraz jej estetyki.
Utworzenie na stałe przystanku autobusowego ułatwi korzystanie z infrastruktury miejskiej,
a posadowienie wiaty i zwiększy bezpieczeństwo i komfort użytkowników komunikacji miejskiej,
zwłaszcza podczas niekorzystnych warunków pogodowych.

300 000.00 zł

Projekt ma zachęcić do zwiedzania Polski. Kra
kowskie szkoły podstawowe i średnie same, bądź
w współpracy z organizacjami NGO, otrzymają
dofinansowanie do krajoznawczych wycieczek
po Polsce.

Realizacja projektu będzie sprzyjać zapoznaniu młodzieży z ojczystą przyrodą, zabytkami, mu
zeami. Będzie elementem wychowania obywatelskiego i patriotycznego. Zachęci do wycieczek
po Polsce i Kresach Wschodnich. Przyczyni się do promowania turystyki krajoznawczej jako
ciekawej i pożytecznej formy aktywności. Realizacja projektu może pomóc w zwróceniu uwagi
młodzieży na inną formę spędzania wolnego czasu niż nadmierne korzystanie z gadżetów elek
tronicznych. Podróżowanie to dobra lekcja samoorganizacji, dyscypliny, współpracy w grupie.

1 832 000.00 zł
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PUNKTY GŁOSOWANIA W BUDŻECIE OBYWATELSKIM W ROKU 2019 – EDYCJA VI
miejsce dostępne dla osób niepełnosprawnych
dostęp do komputera dla mieszkańców, możliwe jest głosowanie za pośrednictwem platformy internetowej

KRAKÓW
Urząd Miasta Krakowa
al. Powstania Warszawskiego 10
Dzielnica II Grzegórzki
pn.-pt.: 08:00-16:00
Urząd Miasta Krakowa
os. Zgody 2
Dzielnica XVIII Nowa Huta
pn.-pt.: 08:00-16:00
Urząd Miasta Krakowa
ul. Wielicka 28a
Dzielnica XIII Podgórze
pn.-pt.: 08:00-16:00
Urząd Miasta Krakowa
ul. Dekerta 24
Dzielnica XIII Podgórze
pn.-pt.: 08:00-16:00
Miejskie Centrum Dialogu
ul. Bracka 10
Dzielnica I Stare Miasto
pn.-pt.: 08:00-16:00
Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców
Інформаційний Пункт для Іноземців в Кракові
Информационный Пункт для Иностранцев
в Кракове
Information Point for Foreigners in Krakow
ul. Batorego 2/28
Dzielnica I Stare Miasto
pn., śr., pt.: 8:00-17:00
wt.: 9:00-19:00
czw.: 9:00-19:00
Dodatkowo: 28-29.09.2019 podczas wydarzeń dla
studentów

DZIELNICA I STARE MIASTO
przed Teatrem Bagatela
róg ulic Krupniczej i Karmelickiej
28.09: 16:00-19:00

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
ul. Rajska 1
02.10: 12:00-15:00
Polski Związek Głuchych
ul. Jana 18
03.10: 18:00-19:00
tłumaczone na Polski Język Migowy, 1 piętro bez windy
Siedziba Rady Dzielnicy
Rynek Kleparski 4
30.09: 14:00-16:00
1.10: 16:00-19:00
3.10: 16:00-19:00
04.10: 16:00-19:00
07.10: 12:00-21:00
2 piętro z windą. Winda może być za wąska dla większych wózków elektrycznych.
Wieża Ratuszowa
Rynek Główny 1
pn.: 10:30-14:00
wt.-nd.: 10:30-18:00
Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów
ul. Helclów 2
pn.-pt.: 7:30-15:00
sb.: 12:00-14:00
Biblioteka Kraków, Filia nr 1
ul. J. Dietla 80/82
pn.-śr., pt.: 09:00-19:00
czw.: 12:00-19:00
Biblioteka Kraków, Filia nr 2
ul. Krakowska 29
pn., śr., pt.: 09:00-19:00
wt.: 09:00-15:30
czw.: 11:00-15:30
Biblioteka Kraków, Filia nr 3
pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3
pn.-śr., pt.: 09:00-19:00
czw.: 12:00-19:00
sob.: 09:00-14:00
Dolne Młyny
ul. Dolnych Młynów 10
4.10: 15:00-20:00
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DZIELNICA II GRZEGÓRZKI

Siedziba Rady Dzielnicy
ul. Naczelna 12
07.10: 12:00-20:00

Siedziba Rady Dzielnicy
al. Daszyńskiego 22
30.09: 15:00-17:00
02.10: 16:00-18:00
04.10: 18:00-20:00

Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krakowie
ul. Sudolska 7a
pn.-pt.: 8:00-16:00

Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej
ul. Ks. Gurgacza 5
pn.-pt.: 8:00-16:00

(PAL3) Program Aktywności Lokalnej „Ugorek”
ul. Ugorek 1
30.09-7.10: 8:00-15:00

Biblioteka Kraków, Filia nr 4
ul. S. Bobrowskiego 11
pn., śr., pt.: 12:00-19:00
wt.: 09:00-15:30
czw.: 11:00-15:30

(PAL5) Program Aktywności Lokalnej „Na Olszy”
ul. Brogi 26
30.09-7.10: 8:00-15:00
dla osób niepełnosprawnych wejście od ul. Brogi

Biblioteka Kraków, Filia nr 5
ul. A. Lubomirskiego 7a
pn., śr., pt.: 12:00-19:00
wt.: 09:00-15:30
czw.: 11:00-15:30
Biblioteka Kraków, Filia nr 6
al. I. Daszyńskiego 22
pn., śr., pt.: 9:00-19:00
wt.: 9:00-15:30
czw.: 11:00-15:30
dostęp do komputera dla mieszkańców na piętrze,
brak windy
Biblioteka Kraków, Filia nr 7
Al. Pokoju 33
pn., śr., pt.: 12:00-19:00
wt.: 09:00-15:30
czw.: 11:00-15:30
sb.: 09:00-14:00
Biblioteka Kraków, Filia nr 8
ul. J. Brodowicza 1
pn., śr., pt.: 12:00-19:00
wt.: 09:00-15:30
czw.: 11:00-15:30
MDK „Dom Harcerza”
ul. Lotnicza 1
pn.-pt.: 9:00 - 16:00

DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY
Kraków
ul. Chałupnika 16 (punkt mobilny)
28.09: 15:00-18:00

Biblioteka Kraków, Filia nr 9
ul. Dobrego Pasterza 6
pn., śr., pt.: 12:00-19:00
wt.: 09:00-15:30
czw.: 11:00-15:30
Biblioteka Kraków, Filia nr 10
Al. 29 Listopada 59
pn., śr., pt.: 12:00-19:00
wt.: 09:00-15:30
czw.: 11:00-15:30
Biblioteka Kraków, Filia nr 11
ul. Bosaków 11
pn., śr., pt.: 12:00-19:00
wt.: 09:00-15:30
czw.: 11:00-15:30
Biblioteka Kraków, Filia nr 12
ul. Łąkowa 27
pn., śr., pt.: 12:00-19:00
wt.: 09:00-15:30
czw.: 11:00-15:30
Biblioteka Kraków, Filia nr 13
Mirosława Dzielskiego 2
pn., śr., pt.: 12:00-19:00
wt.: 09:00-15:30
czw.: 11:00-15:30
dostęp do komputera dla posiadaczy karty czytelnika
Biblioteka Kraków, Filia nr 14
Ugorek 14
pn., śr., pt.: 12:00-19:00
wt.: 09:00-15:30
czw.: 11:00-15:30
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Biblioteka Kraków, Filia nr 15
ul. Dobrego Pasterza 100
pn.-śr., pt: 09:00-19:00
czw.: 11:00-15:30
sb.: 09:00-14:00

DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY
Zajazd Kościuszkowski
ul. Białoprądnicka 3
wt.-pt.: 09:00-15:00
Klub Kultury „Łokietek”
ul. Wł. Łokietka 267
28.09 w godz. 14:00-20:00,
30.09, 1-4.10 oraz 7.10 w godz. 12:00-19:00
pn.-pt.: 12:00-19:00
Klub Kultury „Wena”
ul. Ks. Meiera 11
pn.,śr.: 09:30-19:30
wt.: 12:00-19:30
czw.: 10:30-19:00
pt.: 10:00-12:00 i 16:00-19:00
Biblioteka Kraków, Filia nr 16
ul. W.E. Radzikowskiego 29
pon.- śr., pt.: 09:00-19:00
czw.: 11:00-16:00
sb.: 09:00-14:00
Biblioteka Kraków, Filia nr 20
ul. Opolska 37
pn.-śr., pt.: 09:00-19:00
czw.: 11:00-16:00
Centrum Aktywności Seniora „Nie dzieli nas wiek”
ul. Weissa 8/21
pt.: 16:00-19:30
Siedziba Rady Dzielnicy
ul. Białoprądnicka 3
pn.-śr.: 11:00-15:00
czw.: 13:00-17:30
pt.: 12:00-20:00

Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krakowie
ul. Nad Sudołem 32
pn.-pt.: 8:00-16:00
(PAL2) Program Aktywności Lokalnej „Streetwork –
odkryj potencjał osiedla” i (PAL11) „Azory”
ul. Jaremy 1
30.09-7.10: 10:00-15:30
(PAL7) Program Aktywności Lokalnej
„Sami dla siebie”
ul. Ks. Siemaszki 31
30.09-7.10: 10:00-16:00
Biblioteka Kraków, Filia nr 17
ul. Ojcowska 27
pn., śr., pt.: 11:00-18:00
wt. 9:00-16:00
czw. 11:00-16:00
Biblioteka Kraków, Filia nr 18
ul. ks. K. Siemaszki 31
pn., śr., pt.: 12:00-19:00
wt. 9:00-16:00
czw. 11:00-16:00
Biblioteka Kraków, Filia nr 19
ul. W. Łokietka 267
pn., śr.: 12:00-19:00
czw.: 11:00-15:30
Szkoła Podstawowa nr 119
ul. Czerwińskiego 1
3.10: 10:00-17:00

DZIELNICA V KROWODRZA
Park Kleparski
28.09: 15:00-17:00
29.09: 10:00-14:00
5.10: 15:00-17:00
6.10: 10:00-14:00
Plac Axentowicza
6.10: 13:00-15:00

Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”
ul. Papiernicza 2
pn.-pt. 6:00-22:00

Klub Kultury „Paleta”
ul. Wrocławska 91
pn.-pt.: 15:00-19:00

Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krakowie
ul. Korczaka 4
pn.-pt.: 8:00-16:00

Klub Seniora funkcjonujące w Miejskim Dziennym
Domu Pomocy Społecznej w Krakowie
ul. Podchorążych 3
pn.-pt.: 8:00-13:00
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Biblioteka Kraków, Filia nr 21
ul. Królewska 59
pn.-śr., pt: 09:00-19:00
czw.: 11:00-16:00
sb.: 09:00-14:00

DZIELNICA VII ZWIERZYNIEC

Biblioteka Kraków, Filia nr 22
ul. H. Sienkiewicza 2
pn.-śr., pt: 09:00-19:00
czw.: 12:00-19:00

Parafia na Woli Justowskiej
al. Panieńskich Skał 18
06.10: 9:00-13:00

DZIELNICA VI BRONOWICE
Przedszkole nr 38
ul. Jabłonkowska 29a
30.09: 7:00-17:00
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Widok”
ul. Na Błonie 7
1.10: 16:00-18:00
4.10: 8:00-14:00
7.10: 8:00-11:00
Siedziba Rady Dzielnicy
ul. Zarzecze 124a
30.09: 12:00-17:00
1-4.10: 10:00-14:00
7.10: 12:00-17:00
Szkoła Podstawowa nr 50
ul. Katowicka 28
29.09: 10:30-13:30
30.09: 7:30-10:00
3.10: 15:00-18:00
6.10: 10:30-13:30
Klub Kultury „Mydlniki”
ul. Balicka 289
pn.-pt.: 9:00-16:00
Klub Seniora funkcjonujący w Miejskim Dziennym
Domu Pomocy Społecznej w Krakowie
ul. Gabrieli Zapolskiej 15
pn.-pt.: 12:00-16:00
Biblioteka Kraków, Filia nr 24
ul. Na Błonie 13 d
pn.-śr., pt.: 09:00-19:00
czw.: 11:00-16:00
Biblioteka Kraków, Filia nr 23
ul. Balicka 297
pn., śr., pt.: 11:00-18:00
wt.: 10:00-16:00

Klub Kultury „Chełm”
ul. Chełmska 16
02.10: 16:00-19:00

Park Decjusza
Smoczy Skwer
ul. Krańcowa
04.10: 16:30-18:00
11.10: 16:30-18:00
Klub Kultury „Wola”
ul. Królowej Jadwigi 215
pn.-pt.: 9:00-17:00
Klub Kultury „Przegorzały”
ul. Kamedulska 70
pn.-pt.: 10:00-17:00
Thesaurus Cracoviensis
ul. Księcia Józefa 337
sb.: 10:00-14:30
Klub Seniora funkcjonujący w Miejskim Dziennym
Domu Pomocy Społecznej w Krakowie
ul. Focha 39B
wt., czw.: 13:00-18:00
Biblioteka Kraków, Filia nr 25
ul. J. Fałata 2
pn.-śr., pt: 09:00-19:00
czw.: 11:00-16:00
sb.: 09:00-14:00

DZIELNICA VIII DĘBNIKI
Kościół św. Kazimierza
ul. Podgórki Tynieckie 96
29.09: 10:00-11:00
Opactwo oo. Benedyktynów
ul. Benedyktyńska 37
29.09, 6.10: 6:00-10:00 i 11:00-19:00
Kościół św. Kazimierza
ul. Podgórki Tynieckie 96
6.10: 10:00-11:00
Teren przy kościele w Pychowicach
ul. Wzgórze 33
6.10: 8:30-13:30 i 17:30-19:30
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Teren przy kaplicy w Kostrzu
ul. Falista 2
6.10: 9:30-11:30
Remiza OSP Kostrze
ul. Dąbrowa 1
28.09: 14:00-18:00
Remiza OSP Kostrze
ul. Dąbrowa 1
5.10: 10:00-14:00
Ośrodek Ruczaj (filia Centrum Kultury Podgórza)
ul. Rostworowskiego 13
30.09: 15:00-20:00
1.10: 10:00-20:00
2.10: 10:00-17:00
3.10: 10:00-20:00
4.10: 10:00-17:00
7.10: 15:00-20:00
Biblioteka Kraków, Filia nr 31
ul. Zachodnia 7/3a
pon., śr., pt.: 12:00-19:00
wt.: 09:00-15:30
czw.: 11:00-15:30

DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI
Siedziba Rady Dzielnicy
ul.Żywiecka 13
w godzinach pracy Biura Rady 30.09: 15:30-16:30
2.10: 17:00-18:00
4.10: 17:00-18:00
7.10: 15:30-16:30
Biblioteka Kraków, Filia nr 32
ul.Żywiecka 32
pn., śr., pt.: 11:00-18:00
wt.: 9:00-15:30
czw.: 11:00-15:30
Biblioteka Kraków, Filia nr 33
ul.Zakopiańska 103
pn., śr., pt.: 12:00-19:00
wt.: 9:00-15:30
czw.: 11:00-15:30
Biblioteka Kraków, Filia nr 34
ul. Borsucza 12
pn.-śr., pt.: 09:00-19:00
czw.: 11:00-15:30
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DZIELNICA X SWOSZOWICE
Siedziba Rady Dzielnicy
ul. Inicjatywy Lokalnej 5
30.09: 10:30-15:30
1.10: 10:00-13:30
2.10: 10:00-13:30
3.10: 10:00-13:30
4.10: 10:00-13:30
7.10: 10:30-15:30
Biblioteka Kraków, Filia nr 35
ul. T. Chałubińskiego 47
pn., śr., pt.: 12:00-19:00
wt.: 09:00-15:30
czw.: 11:00-15:30

DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE
Siedziba Rady Dzielnicy
ul. Wysłouchów 34
30.09-04.10 oraz 07.10:
11:00-15:00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych
nr 7
ul. Czarnogórska 14
03.10: 18:00-19:30

Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krakowie
ul. Jana Sas-Zubrzyckiego 10
pn.-pt.: 8:00-16:00
Klub Seniora funkcjonujący w Miejskim Dziennym
Domu Pomocy Społecznej w Krakowie
ul. Facimiech 16
pn., czw., pt.: 11:00-17:00
Biblioteka Kraków, Filia nr 39
ul. por. Halszki 1
pn.-śr., pt.: 09:00-19:00
czw.: 11:00-15:30
Biblioteka Kraków, Filia nr 40
ul. Łużycka 55
pn., śr., pt.: 12:00-19:00
wt.: 08:00-15:30
czw.: 11:00-15:30

DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM
Siedziba Rady Dzielnicy
ul. Kurczaba 3
30.09: 17:00-18:00
01.10: 16:30-18:30
02.10: 11:00-13:00
03.10: 16:30-18:30
04.10: 10:00-13:00
Dwór Czeczów (filia Centrum Kultury Podgórza)
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 36
30.09-1.10: 12:00-18:00
3.10-4.10: 12:00-18:00

Klub Rybitwy (filia Centrum Kultury Podgórza)
ul. Rybitwy 61
3.10: 16:00-20:00
7.10: 16:00-20:00
Ośrodek Kultury
Biblioteka Polskiej Piosenki
ul. Krakusa 7
pn.-pt.: 8:00-16:00
Dom Pomocy Społecznej
ul. Łanowa 39
pn.-pt.: 7:30-15:00

Biblioteka Kraków, Filia nr 44
ul. Spółdzielców 3
pn.-śr., pt.: 09:00-19:00
czw.: 11:00-15:30

(PAL4) Program Aktywności Lokalnej
„Stworzyć miejsce do życia”
ul. Dąbrówki 7/3-4
1.10, 2.10, 04.10: 10:00-14:00
jeden stopień przy drzwiach do kamienicy

Biblioteka Kraków, Filia nr 45
ul. Teligi 24
pn.-śr., pt.: 09:00-19:00
czw.: 11:00-15:30

(PAL12) Program Aktywności Lokalnej „Rybitwy”
ul. Łutnia 1
pn.-pt.: 11:00-13:00
jeden stopień przy drzwiach do kamienicy

DZIELNICA XIII PODGÓRZE

Kościół św. Józefa, Rynek Podgórski
ul. Zamoyskiego 2
29.09 i 06.10: 9:00-13:00

Horn Kraków
ul. Kozia 22
5.10: 10:00-14:00
Parkowa Kraków Food&chill out
ul. Parkowa 12 a
1-6.10: 11:00-20:00
Kościół pw. Niepokalanego Serca NMP w Rybitwach
ul. Półłanki 100
29.10: 8:00-13:00
06.10: 8:00-13:00
Centrum Kultury Podgórza – Klub Rybitwy
ul. Rybitwy 61
03.10: 16:00-20:00
07.10: 16:00-20:00
Siedziba Dzielnicy
Rynek Podgórski 1
02-06.10: 10:00-14:00
Centrum Kultury Podgórza (siedziba główna)
ul. Sokolska 13
30.09-4.10: 9:00-15:00
7.10: 9:00-15:00

Kościół oo Redemptorystów
ul. Zamoyskiego 56
29.09 i 06.10: 9:00-13:00
Wejście do Parku Bednarskiego
ul. Parkowa
28-29.09 i 05-06.10: 10:00-18:00

DZIELNICA XIV CZYŻYNY
Szkoła Podstawowa Nr 155
os. 2 Pułku Lotniczego nr 21
8:00-14:00
Siedziba Rady Dzielnicy
os. Dywizjonu 303 nr 34
10:00-15:00
Świetlica Stowarzyszenia „Łęg”
ul. Na Załęczu 1A
17:00-19:00
Klub 303
os. Dywizjonu 303 paw. 1
30.09: 15:00-18:00
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(PAL6) Program Aktywności Lokalnej „Sikorki”
Sikorki 15
30.09, 01.09, 04.09, 07.09:
10:00-15:00
Biblioteka Kraków, Filia nr 47
os. Dywizjonu 303/1
pn., śr., pt.: 12:00-19:00
wt.: 08:00-15:30
czw.: 11:00-15:30
sb.: 09:00-14:00

DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE
Siedziba Rady Dzielnicy
ul. Miśnieńska 58
pn., wt., czw., pt.: 11:00-15:30
śr.: 12:00-16:00
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida Klub Kuźnia
os. Złotego Wieku 14
30.09: 14:00-19:00
1.10: 11:00-16:00
2.10: 14:00-19:00
3.10: 09:00-16:00
4.10: 14:00-19:00
7.10: 14:00-19:00
Klub Mirage
os. Bohaterów Września 26
2.10: 16:00-19:00
3.10: 16:00-19:00
(PAL2) Program Aktywności Lokalnej
„Streetwork – odkryj potencjał osiedla"
ul.Kuczkowskiego 3/2u
30.09-4.10: 11:00-14:00
Biblioteka Kraków, Filia nr 48
os. Bohaterów Września 26
pn.-śr., pt.: 09:00-19:00
czw.: 12:00-19:00

DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE
Siedziba Rady Dzielnicy
os. Kalinowe 4
1.10: 9:00-13:00
2.10: 16:00-20:00
3.10: 9:00-13:00
4.10: 16:00-20:00
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Biblioteka Kraków, Filia nr 50
os. Kościuszkowskie 5
pon., śr., pt.: 12:00-19:00
wt.: 08:00-15:30
czw.: 11:00-15:30
sb.: 09:00-14:00

DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE
Siedziba Rady Dzielnicy
os. Na Stoku 15
29.09: 9:00-16:00
30.09: 16:00-19:00
1-4.10: 16:00-19:00
6.10: 9:00-16:00
7.10: 16:00-19:00
Klub Krzesławice
ul. Wańkowicza 17
1.10: 16:00-18:00
5.10: 11:00-13:00
Klub Aneks
ul. Mycielskiego 11
1.10: 16:00-18:00
Klub Dukat
ul. Styczna 1
3.10: 16:00-19:00
4.10: 16:00-19:00
Klub Zakole
ul. Zakole 31
2.10: 16:00-19:00
7.10: 13:00-16:00
(PAL1) Program Aktywności Lokalnej
„Razem zmieniamy”
ul. Jeziorko 42e
śr.: 9:00-14:00
(PAL9) Program Aktywności Lokalnej
„Zesławice i Kantorowice”
ul. Gustawa Morcinka 15
28.09: 10:00-16:00
30.09: 8:00-16:00
01.10: 10:00-18:00
02.10: 8:00-16:00
3.10: 10:00-18:00
04.10: 10:00-18:00
7.10: 10:00-18:00

DZIELNICA XVIII NOWA HUTA
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
os. Górali 5
30.09: 08:00-16:00
1.10: 08:00-16:00
2.10: 08:00-16:00
3.10: 08:00-16:00
4.10: 08:00-16:00
7.10: 08:00-16:00
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida ARTzona
os. Górali 5
30.09: 12:00-18:00
1.10: 12:00-18:00
2.10: 12:00-19:00
3.10: 12:00-18:00
4.10: 12:00-17:00
7.10: 13:00-15:00, 16:00-18:00
Klub Karino
ul. Truskawkowa 4
30.09: 15:00-17:00
3.10: 15:00-17:00
Klub Wersalik
os. Ogrodowe 15
30.09: 16:00-18:00
4.10: 11:00-13:00
Klub Jędruś
os. Centrum A 6a
28.09: 13:00-15:00
Klub Jedność
ul. Drożyska 3c
30.09: 16:00-19:00
Klub Herkules
ul. Gen. M. Karaszewicza-Tokarzewskiego 29
30.09: 16:00-19:00
1.10: 16:00-19:00
Pod Kasztanami
os. Płoszczyny 1
30.09: 16:30-18:30
2.10: 16:30-18:30
Nowohuckie Centrum Kultury
al. Jana Pawła II 232
pn.-pt.: 8:30-16:30

Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krakowie
os. Szkolne 20
pn.-pt.: 8:00-16:00

(PAL10) Program Aktywności Lokalnej „Na Skarpie”
os. Na Skarpie 35
pn.-pt.: 11:00-16:00
Biblioteka Kraków, Filia nr 53
os. Stalowe 12
pn., śr., pt.: 12:00-19:00
wt.: 09:00-15:30
czw.: 11:00-15:30
sb.: 09:00-14:00
Biblioteka Kraków, Filia nr 54
os. Młodości 8
pn., śr., pt.: 12:00-19:00
wt.: 08:00-15:30
czw.: 11:00-15:30
Biblioteka Kraków, Filia nr 56
os. Zgody 7
pn.-śr., pt: 09:00-19:00
czw.: 12:00-19:00
sb.: 09:00-14:00
Samorządowe Przedszkole Nr 46
os. Na Skarpie 46
2.10 i 4.10:
8:00-10:00 i 14:00-16:00
Szkoła Podstawowa nr 80
os. Na Skarpie 8
1.10 i 3.10:
8:00-10:00 i 14:00-16:00
Siedziba Rady Dzielnicy
os. Centrum B 6
01.10: 17:00-19:00
04.10: 17:30-19:30
07.10: 18:00-20:00
Siedziba Rady Dzielnicy
os. Centrum B 6
30.09: 11:00-15:00
01.10: 08:00-13:00
02.10: 08:00-15:00
03.10: 11:00-17:00
07.10: 11:00-15:00
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Notatki
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URZĄD MIASTA KRAKOWA
Opracowanie graficzne i koordynacja promocyjna:
Urząd Miasta Krakowa
Wydział Komunikacji Społecznej

www.budzet.krakow.pl

