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DZIELNICA I STARE MIASTO
BO.D1.1/21

SADŹMY DRZEWA!

Posadźmy drzewa na Staszica. To jedna z
nielicznych ulic w okolicy, przy której nie
ma żadnej zieleni. Dzięki nowej roślinności
miejsce stanie się ładniejsze oraz milsze do
życia i spacerów. Zmiany nie ograniczą
miejsc do parkowania dla samochodów.

Poprawa komfortu mieszkańców poprzez obniżenie hałasu i temperatury w upalne dni.Poprawa
estetyki przestrzeni ulicy i uatrakcyjnienie spacerów.

390 000,00

BO.D1.2/21

Nowe chodniki na Kazimierzu i nie
tylko…

Remonty chodników: 1) chodników w ciągu
ul. Meiselsa na odcinku od ul. Bożego Ciała
w kierunku ul. Krakowskiej; 2) chodników
przy ul. Skałecznej na odcinku od ul.
Augustiańskiej do ul. Krakowskiej; 3)
chodnika po prawej stronie ul. Paulińskiej
na odcinku od ul. Augustiańskiej w kierunku
ul. Orzeszkowej

Remont kazimierskich chodników poprawi jakość i estetykę jednych z najbardziej reprezentacyjnych
rejonów Dzielnicy I Stare Miasto. Dodatkowo pozytywnie wpłynie na funkcjonalność oraz
bezpieczeństwo mieszkańców i odwiedzających miasto turystów..

441 900,00

BO.D1.5/21

Sadzimy drzewa i krzewy w I
Dzielnicy!

Projekt zakłada nasadzenia na terenie I
Dzielnicy dużych sadzonek drzew, a
ewentualnie w przypadku konieczności
krzewów i bylin, które w niedalekiej
przyszłości utworzą nowe skwery, zieleńce.
Docelowe lokalizacje nasadzeń zostaną
skonsultowane z autorem projektu Budżetu
Obywatelskiego.

Projekt zakłada wykonanie nasadzeń dużych sadzonek drzew, a ewentualnie w przypadku
konieczności krzewów i bylin na terenie I Dzielnicy, które w przyszłości utworzą skwery, zieleńce oraz
lasy miejskie. Poza funkcjami rekreacyjnymi i estetycznymi, miejska zieleń pomaga w niwelowaniu
zanieczyszczenia powietrza. Projekt ma na celu adaptację do zmian klimatu i przeciwdziałanie
zjawisku miejskiej wyspy ciepła, a także jest odpowiedzią na wycinki dojrzałych drzew na terenie
miasta.

350 000,00

BO.D1.8/21

ZIELONE ALEJE TRZECH
WIESZCZÓW

PROJEKT MA NA CELU ZAZIELENIENIE ALEJE
TRZECH WIESZCZÓW POPRZEZ
NASADZENIA ROŚLIN POŁOCHWYTNYCH I
DRZEW W PASIE ZIELENI POMIĘDZY
JEZDNIAMI.

Projekt zakłada zazielenienie Alei Trzech Wieszczów poprzez nasadzenia roślin pyłochwytnych i drzew
w pasie zieleni pomiędzy jezdniami. Nasadzenie zieleni antysmogowej umożliwi choć w niewielkim
stopniu poprawę sytuacji głównej arterii miasta, obecnie pełnej spalin, kurzu i pyłu. Nasadzenia na
terenie Alei Trzech Wieszczów poprawią również estetykę tego miejsca, bogatego w wiele ważnych
dla historii miasta punktu i budynków.

100 000,00

BO.D1.10/21

Ku pamięci bohaterów - remont
nagrobków żołnierzy polskich

Remont nagrobków żołnierzy polskich i
weteranów Powstania Styczniowego
zmarłych w Krakowie, pochowanych na
Cmentarzu Rakowickim

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie ocenia pozytywnie możliwość realizacji zgłoszonego do
Budżetu Obywatelskiego zadania polegającego na remoncie 8 grobów żołnierskich z okresu
międzywojennego, usytuowanych na kwaterach wojskowych na cmentarzu Rakowickim przy ul.
Prandoty (cmentarzu komunalnym). Na kwaterach wojskowych przy ul. Prandoty usytuowane są groby
żołnierzy polskich i weteranów Powstania Styczniowego zmarłych w latach 20-tych i 30-tych 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 przeprowadzonych w ubiegłych latach przewiduje się iż, założona w projekcie
kwota 52 000 zł pozwoli na wykonanie w 2022 r. rekonstrukcji 8 nagrobków z szarego granitu
strzegomskiego, wraz z ich montażem na nowych fundamentach oraz odtworzeniem inskrypcji.

52 000,00
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Przewidywane efekty zadania spełniają kryterium ogólnodostępności (przedmiotowe groby żołnierzy
polskich zlokalizowane są na ogólnodostępnym cmentarzu komunalnym). Termin realizacji –
przeprowadzenie inwentaryzacji zniszczonych nagrobków: II kwartał 2022 r., prace remontowo –
rekonstrukcyjne: III-IV kwartał 2022 r. Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku
realizacji projektu: Przeprowadzenie remontu 8 nagrobków na grobach żołnierzy polskich na
kwaterach wojskowych cmentarza Rakowickiego przy ul. Prandoty, polegającego na rekonstrukcji
zniszczonych betonowych nagrobków w nowym materiale (granicie strzegomskim), skutkować będzie
przywróceniem właściwego wyglądu 8 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.
BO.D1.11/21

Zadbajmy o wzrok naszych dzieci

Zajęcia treningu wzroku dla dzieci w wieku
szkolnym i ich rodziców, prowadzone przez
dyplomowanego instruktora. Zabawy,
ćwiczenia, nauka poprawnej pracy ze
wzrokiem, zminimalizowanie skutków
nadmiernego używania ekranów,
komputerów i smartphonów.

Projekt zakłada organizację i przeprowadzenie zajęć relaksacji wzroku wśród dzieci w wieku szkolnym
w Dzielnicy I Stare Miasto. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora. Celem
zajęć jest rozwój koordynacji wzroku - ciało, rozwój widzenia peryferyjnego i centralnego. Nauka
poprawnej pracy wzrokiem pozwala na minimalizację skutków korzystania z urządzeń elektronicznych
(tj. ekrany komputerów, TV, smartfonów). Całkowity koszt zadania wynosi 12 158,00 zł (słownie:
dwanaście tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych). Realizacja tego zadania w ramach budżetu
obywatelskiego nie powoduje konsekwencji finansowych dla Gminy Miejskiej Kraków w kolejnych
latach. W związku z powyższym, zgłoszony w ramach budżetu obywatelskiego projekt pn. „Zadbajmy
o wzrok naszych dzieci” został pozytywnie zweryfikowany.

12 158,00

BO.D1.13/21

Dajmy wreszcie głos największym
organom Krakowa !

Projekt zakłada prezentację szerokiej
publiczności największych organów
Krakowa - znajdujących się w Bazylice
Bożego Ciała na Kazimierzu, poprzez cykl
czterech (raz na kwartał) koncertów.

Projekt dobrze wpisuje się w koncepcje projektów dzielnicowych, promuje lokalne dobra kultury, ma
ogólno powszechny charakter, niskie koszty realizacji i pozwala na zetknięcie z kulturą wysoką
szerokim grupom odbiorców.

31 000,00

BO.D1.16/21

Łączymy pokolenia: Senior, Rodzic,
Wnuczek(-a)

Dzięki współpracy z Centrum Młodzieży im.
H. Jordana możliwe będzie zapewnienie
nieodpłatnie: Wyjazdu do ośrodka Centrum
Wypoczynku JordaNova w Gołkowicach
Górnych, wycieczek, seansów w kinie
PARADOX oraz zajęć z instruktorami dla
całych rodzin.

Efekty długoterminowe projektu to między innymi: 1. Integracja międzypokoleniowa, w tym
zacieśnienie więzi pomiędzy dziadkami i wnukami (projekt oferuje różnorodne formy spędzania
wolnego czasu seniorów z wnukami). 2. Aktywizacja wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży,
rodziców i seniorów.

87 500,00

BO.D1.18/21

Po zdrowie przez jogę- aktywizacja
mieszkańców dzielnicy I

Projekt ‘ Po zdrowie przez jogę- aktywizacja
mieszkańców dzielnicy I ’ powstał z myślą o
mobilizacji mieszkańców naszej dzielnicy i
promocji aktywnego, wspólnego spędzania
czasu. Odbudujmy zdrowie naszej
społeczności.

Projekt "Po zdrowie przez jogę - aktywizacja mieszkańców dzielnicy I" zmobilizuje mieszkańców
dzielnicy do aktywnego i wspólnego spędzania czasu i pozytywnie wpłynie na zdrowie społeczności.

53 300,00

BO.D1.19/21

Sprzęt dla Strażaków z
Westerplatte

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego
(przeciwpożarowego) mieszkańców
dzielnicy I poprzez zakup sprzętu do walki z
pożarami dla Strażaków z Jednostki

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców
Dzielnicy.

35 000,00
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Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 obejmującej
swoim obszarem działania m.in. Stare
Miasto i Kazimierz
BO.D1.21/21

Pokażmy ♔K♔ Mury Kazimierza

Odtwórzmy linię murów Kazimierza. Choć
wciąż istnieją ich fragmenty, mało kto
pamięta, gdzie przebiegała granica miasta.
Upamiętnijmy te średniowieczne mury tak
jak berlińczycy upamiętnili mur berliński,
czy warszawiacy granicę getta
warszawskiego.

Odtworzenie linii przebiegu nieistniejących murów Kazimierza, z czasów kiedy krakowski Kazimierz
stanowił odrębne miasto, przyczyni się do wzbogacenia wiedzy historycznej przez mieszkańców
Krakowa, jak również będzie stanowić ciekawe zagadnienie historyczno – turystyczne dla gości
odwiedzających miasto Kraków.

441 900,00

BO.D1.23/21

Popularyzacja ochrony
przeciwpożarowej wśród dzieci

Z projektu skorzystać mogą mieszkańcy
dzielnicy I, a zwłaszcza dzieci w wieku
przedszkolnym i szkolnym które wezmą
udział w szkoleniach i spotkaniach ze
strażakami z JRG 1.

Realizacja projektu przyczyni się do poszerzenia wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej wśród
najmłodszych mieszkańców Dzielnicy.

3 999,00

BO.D1.25/21

BEZPIECZNY KAZIMIERZ - wymiana
latarni z remontem chodnika

Projekt zakłada wymianę 3 latarni przy
Placu Bawół i ulicy Bartosza wraz z
remontem chodnika. Zadanie poprawi
komfort poruszania się pieszych oraz
bezpieczeństwo, gdyż obecne światło z
lamp bardzo słabo oświetla ulicę, na której
w nocy panuje półmrok

Projekt zakłada remont chodnika przy ul. Bartosza oraz wymianę 3 latarni przy Placu Bawół i ul.
Bartosza. Remont chodnika i wymiana latarni poprawi bezpieczeństwo i komfort pieszych oraz
doświetli ciemne zakamarki ulicy i placu. Zwiększy również jakość infrastruktury i estetykę okolicy.

125 000,00

BO.D1.26/21

Sortujmy na polu!

Zadziałajmy na rzecz środowiska i
wizerunku miasta! W miejscach najbardziej
uczęszczanych przez spacerujących
mieszkańców i turystów postawmy 12
praktycznych i estetycznych koszy do
segregacji odpadów.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy wizerunku miasta i możliwości poprawnej segregacji
odpadów. Łączne szacunkowe roczne koszty utrzymania 12 trójkomorowych koszy ulicznych
(opróżnianie i mycie) wyniosą 37 600 zł.

191 600,00

BO.D1.28/21

Tam gdzie przyszły papież
przekroczył próg synagogi

Świat pamięta i powtarza o przekroczeniu
progu rzymskiej synagogi przez Jana Pawła
II, ale o odwiedzeniu kazimierskich synagog
przez kardynała Karola Wojtyłę 28. II.1969
roku wiedzą tylko nieliczni. Czas to głośno
powiedzieć światu!

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego po zasięgnięciu opinii właściwych komórek i jednostek
organizacyjnych pozytywnie opiniuje projekt pn. „Tam gdzie przyszły papież przekroczył próg
synagogi” zgłoszony do Budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa 2021 (wniosek nr BO.D1.28/21) z
następującymi uwagami: • teren przed Synagogą Tempel jest położony w układzie urbanistycznym
Kazimierza w obrębie tzw. „Nowego Miasta” wraz z historycznymi przedmieściami: Łąką św.
Sebastiana, Podbrzeziem oraz Polami Kazimierzowskimi, wpisanym do rejestru zabytków pod
numerem A-1273/M, natomiast teren przy synagodze Remuh znajduje się w układzie urbanistycznym
Kazimierza ze Stradomiem wpisanym do rejestru zabytków pod numerem, A-12 - w związku z tym
zadanie wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego zgodnie z art. 36 ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.); • podejmowane działania winny
być zgodne z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru
„Kazimierz”; • projekt będzie podlegał akceptacji Plastyka Miasta (właściwa ocena plastyczna
dokonywana jest na podstawie dokumentacji projektowej, w tym projektu wykonawczego zatem na
tym etapie opiniowania nie jest możliwa); • w przypadku realizacji zadania niezbędne będzie
wystąpienie o szczegółowe warunki techniczne dla poszczególnych branż, projekt będzie podlegał
uzgodnieniom w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa; • tablicę należy wykonać w sposób umożliwiający
wykorzystanie jej jako ciągu pieszego, nie dopuszcza się, by tablica była wydzielonym elementem
chodnika, po którym nie może odbywać się ruch pieszy. • należy mieć także na uwadze, że
realizowane zadanie nie może stać w sprzeczności z zasadami i wytycznymi wdrażanego przez Miasto
Systemu Informacji Miejskiej (w przypadku podjęcia przez Miasto uregulowań prawnych w tym
zakresie, zadanie może nie zostać zrealizowane lub zostać zrealizowane w innej formie). Ponadto

49 000,00
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Miejski Konserwator Zabytków oraz Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie zwracają uwagę na
techniczną stronę związaną z umieszczaniem tablicy w chodniku tj. niebezpieczeństwo zadeptywania
przez pieszych, niszczenie solą zimową, podatność na zabrudzenia i uszkodzenia. Dodatkowo Zarząd
Dróg Miasta Krakowa poinformował, że tereny przed wejściem do synagogi Remuh przy ul. Szerokiej
oraz u zbiegu ul. Miodowej i Podbrzezie nie są objęte zakresem ewentualnych umów związanych z
inwestycjami nie drogowymi na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych. W przypadku
wyboru tego projektu do realizacji, zasadnym jest aby wykonawcą był Zarząd Dróg Miasta Krakowa
jako zarządca terenu.
BO.D1.29/21

"Przylądek Dobrej Nadziei"
Zygmunta Nowakowskiego

Projekt ma na celu stworzenie placu zabaw
w miejscu wyasfaltowanego skweru na
Plantach Krakowskich, niedaleko zejścia
podziemnego w kierunku Dworca
Głównego, od strony ul. Westerplatte.

Projekt zakłada wykonanie placu zabaw na terenie Plant Krakowskich na działce o nr 537/13, obręb 1,
jedn. ewid. Śródmieście. Inwestycja podniesie walory estetyczne otoczenia, tworząc atrakcyjne
miejsce do wypoczynku i rekreacji i przyczyni się do aktywizacji i integracji mieszkańców wśród
różnych grup wiekowych.

441 910,00

BO.D1.30/21

ZWIĘKSZ BIORÓŻNORODNOŚĆ
SKWERU PRZY SYNAGODZE
TEMPEL

Na skwerze znajduje się obecnie wyłącznie
jedno drzewo oraz duża monokultura
tawuły. Potencjał zieleni w tym miejscu jest
jednak znacznie większy. Wykorzystajmy
go w pełni i zwiększmy bioróżnorodność
oraz objętość zieleni.

Projekt zakłada zwiększenie różnorodności biologicznej skweru przy Synagodze Tempel. Jego
realizacja poprawi estetykę przedmiotowego terenu.

115 000,00

BO.D1.31/21

PLANTY dla malucha - nowy plac
zabaw dla dzieci na Plantach

Plac zabaw dla dzieci, ogrodzony,
bezpieczny na terenie zielonym
ogólnodostępnym w okolicy pomnika Lilli
Wenedy. Urządzony zgodnie ze sztuką oraz
z wytycznymi konserwatora zabytków przy
udziale specjalistów z ZZM i
zainteresowanych stron - rodziców.

Projekt zakłada wybudowanie placu zabaw na terenie Plant. Jego realizacja odpowie na
zapotrzebowanie na dodatkowe place zabaw i poszerzy ofertę rekreacyjną przedmiotowego terenu.

441 910,00

BO.D1.32/21

Remont przejazdu rowerowego
przez ulicę Pawią

Likwidacja krawężników poprzecznych w
przejeździe rowerowym przez ulicę Pawią
oraz odnowienie i ujednolicenie
oznakowania poziomego.

Remont przejazdu rowerowego przy ul.Pawiej dostosuje infrastrukturę rowerowa do obecnie
obowiązujących „Standardów technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta
Krakowa" przyjętych do stosowania zarządzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
15.11.2018 roku. Poprawi on również komfort jazdy rowerzystek i rowerzystów.

60 000,00

BO.D1.33/21

Renowacja figury Matki Boskiej
przy DOMU TURECKIM

Projekt zakłada konserwację figury Matki
Boskiej wokół pasa zieleni Domu
Tureckiego.

Projekt przewiduje renowację figury Matki Boskiej znajdującej się w pobliżu Domu Tureckiego.
Realizacja zadania pozwoli na odnowienie i utrzymanie w należytym stanie figury oraz wpłynie na
poprawę estetyki okolicy.

140 000,00

BO.D1.34/21

Wrocław ma krasnale, a krakowskie
Stare Miasto… SMOKI

Projekt zakłada stworzenie staromiejskiego
szlaku SMOKÓW (15 rzeźb) wzorowanego
na wrocławskich krasnalach. Jego
dopełnieniem byłoby wyposażenie rzeźb
smoków w kod QR (informacja o kontekście
historycznym i kulturowym lokalizacji
rzeźb).

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji projektu. Projekt zakłada
stworzenie staromiejskiego szlaku SMOKÓW na terenie dzielnicy w różnych, ciekawych turystycznie
miejscach. Przedmiotowe obiekty winny być co do zasady lokalizowane poza granicami pasa
drogowego, gdyż zgodnie Ustawą o drogach publicznych art. 4 pkt. 1 Ustawy o drogach publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. 2020 poz. 470 z późń. zm.): pas drogowy jest to wydzielony liniami granicznymi
grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty
budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a
także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą. Ustawa o drogach publicznych (tekst
jedn.: Dz. U. 2020 poz. 470 z późń. zm.) dopuszcza lokalizację obiektów budowlanych przy drodze (w
tym wypadku obiektu małej architektury) zgodnie z art. 43 ust. 1 i 2. Przedmiotowe obiekty nie mogą
utrudniać ruchu pieszego, rowerowego oraz kołowego. Lokalizacja przedmiotowych smoków winna
uwzględniać: prawidłową skrajnię elementów drogowych oraz normatywne parametry ciągu pieszego i
rowerowego (niedopuszczalne jest ich zawężanie). Lokalizacja każdego obiektu winna uzyskać
akceptację Plastyka miasta Krakowa, a następnie uzyskać pozytywną opinię w Biurze Miejskiego
Konserwatora Zabytków. W przypadku lokalizacji figurek w granicach pasów drogowych należy

160 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

uzyskać indywidualną akceptację Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Ponadto, zarówno ilość jak i
lokalizacje figurek zostaną dokładnie przeanalizowane i docelowo ustalone na etapie realizacji
projektu. Realizacja projektu na terenie Dzielnicy I Stare Miasto możliwa jest jedynie poza obszarem
wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ze względu na brak wskazania w projekcie
konkretnych lokalizacji oraz wyglądu smoków, szczegółowa opinia będzie wydana na etapie realizacji
projektu po wytypowaniu miejsc ustawienia figurek. Figury smoków powinny wpisywać się w kontekst
przestrzenny, być dopasowane do wnętrz architektoniczno-krajobrazowych i ich charakteru. Przyczyni
się do: - promocji Krakowa i dopełni aktualną ofertę turystyczną. - docelowo będzie łącznikiem
pomiędzy miastem a działającymi lokalnymi przedsiębiorstwami stając się ich narzędziem marketingu
i współpracy.
BO.D1.36/21

Zielone przystanki - Karmelicka

Projekt zakłada umieszczenie na
przystankach MPK wzdłuż ulicy Karmelickiej
konstrukcji umożliwiających obsadzenie ich
roślinami pnącymi. Jego realizacja uczyni
obszar bardziej atrakcyjnym dla
mieszkańców i zwiększy jego aktywność
przyrodniczą.

Poprawa atrakcyjności otoczenia wybranych przystanków KMK.

15 000,00

BO.D1.37/21

Joga w centrum. Aktywność i
integracja.

Darmowe zajęcia jogi dla mam z dziećmi,
osób starszych i mniej rozruszanych a
także dla tych w szczytowej formie.
Ćwiczenia fizyczne oraz okazja do spotkań i
integracji. Regularne zajęcia trwające cały
2022 rok.

Joga jest aktywnością fizyczną dostępną dla wszystkich - niezależnie od wieku, kondycji fizycznej, wagi
oraz sprawności. Dzięki zajęciom uczestnicy będą mogli realnie wpływać na zdrowie i sprawność
fizyczną. Zajęcia jogi sprzyjają integracji mieszkańców.

89 330,00

BO.D1.38/21

Drzewa na Augustiańską!

Posadzenie 5 drzew okolonych ławkami na
ul. Augustiańskiej między ul. Skałeczną a
ul. Meiselsa vis a vis kościoła św. Katarzyny
jako dopełnienie już rosnących robinii, jest
tu szeroki chodnik . W lecie ulica zmienia
się w nagrzaną do czerwoności patelnię.

Nasadzenia nowych drzew i zwiększenie terenów zielonych wpłynie pozytywnie na walory estetyczne i
uatrakcyjni wizualnie ścisłe centrum miasta. Dodatkowo okolica stanie się bardziej przyjazna dla
mieszkańców i turystów.

441 000,00

BO.D1.39/21

800 biletów dla Seniorów w Kinie
Paradox!

Celem projektu jest zachęcenie
mieszkańców Dzielnicy, którzy ukończyli
60. rok życia, do aktywnego uczestnictwa w
życiu kulturalnym miasta poprzez
przekazanie im 800 darmowych biletów do
kina.

Projekt ma na celu aktywizację seniorów, w tym zachęcenie ich do udziału w wydarzeniach
kulturalnych i spędzania wolnego czasu w gronie osób o podobnych zainteresowaniach.

BO.D1.41/21

NIE DLA CZADU NA STARYM
MIEŚCIE i KAZIMIERZU

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego
mieszkańców dzielnicy I poprzez zakup
sprzętu do rozpoznawania obecności tlenku
węgla w obiektach mieszkalnych

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy

BO.D1.42/21

Kino pod gwiazdami na Bulwarach
Wiślanych!

Projekt zakłada organizację kina letniego
na krakowskich Bulwarach. Projekcje
filmów odbywałyby się na wolnym
powietrzu. Można je podzielić tematycznie tak aby w każdy weekend był jeden temat
przewodni wyświetlanych filmów.

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie strefy rekreacyjnej i zachęcenie do spędzania czasu na
świeżym powietrzu. Stawiając na zróżnicowany repertuar i otwierając się na każdego, bez względu na
wiek, projekt ten ma walory międzypokoleniowego „łącznika”.

63 000,00

BO.D1.43/21

Uwolnić dąb na Dietla

Poszerzenie okienka wokół leciwego dębu
na skrzyżowaniu ulic Dietla i Augustiańskiej

Projekt zakłada poszerzenie okienka dębu poprzez połączenie go z istniejącym zieleńcem Zwiększenie
powierzchni biologicznie czynnej poprzez połączenie obecnego okienka przy dębie z istniejącym

10 000,00

11 600,00

7 700,00
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i połączenie z istniejącym trawnikiem przy
przystanku w jeden zielony plac.

zieleńcem pozwoli na lepszy rozwój drzewa oraz dostarczy mu większej ilości wód opadowych.
Ponadto likwidacja kiosku pozwoli na zagospodarowanie tej lokalizacji w jeden duży zieleniec.
Dodatkowy teren zielony uatrakcyjni wizualnie okolicę oraz będzie bardziej przyjazny dla mieszkańców
i turystów.

Rodzice mają dostęp do różnych źródeł
opisujących prawidłowy rozwój dzieci.
Jednak często, nawet po przeczytaniu
artykułów, książek i publikacji, nie są
pewni, czy ich maleństwa rozwijają się
prawidłowo dlatego należy zapewnić im
dostęp do wiedzy.

Długoterminowymi efektami realizacji przedmiotowego projektu będzie w szczególności:wzmocnienie kompetencji rodzicielskich i podniesienie świadomości w zakresie rozwoju dzieci w wieku
przedszkolnym, w tym w obszarze wychowania, zdrowia oraz promowania zdrowego trybu życia,wzrost świadomości rodziców w zakresie relacji z dziećmi i wzmocnienie więzi rodzinnych, umożliwienie rodzicom nawiązania kontaktów z innymi rodzicami co może przełożyć się po
zakończeniu projektu na powstanie nieformalnych grup wsparcia, dających rodzicom możliwość
podzielenia się doświadczeniami czy porozmawiania o problemach z zakresu zdrowia, rozwoju dzieci
itp.,- umożliwienie nawiązania kontaktów społecznych oraz integracja społeczności lokalnej.

22 000,00

38 000,00

BO.D1.45/21

Mamo, tato - sprawdź jak się
rozwijam!

BO.D1.46/21

Tablice o dokarmianiu ptaków na
bulwarach, Dietla i Plantach

Tablice informacyjne, w języku polskim i
angielskim, o dokarmianiu ptaków na
bulwarach, ul. Dietla i Plantach, czym i
kiedy można dokarmiać ptaki. Zmiana
lokalizacji obecnych tabliczek, które już są
na bulwarach, a stoją w złych miejscach.

Projekt zakłada wykonanie tablic informacyjnych w języku polskim oraz angielskim informujących o
właściwym sposobie dokarmiania ptaków, a także zmianę lokalizacji źle umiejscowionych tabliczek.
Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu świadomości mieszkańców jak nie szkodzić ptactwu i
ekosystemowi i tym samym ograniczy dokarmiania ptaków nieodpowiednim dla nich pokarmem.

BO.D1.47/21

Społeczne ławki w cieniu drzew na
Augustiańskiej

Postawienie ławek społecznych wokół
akacji na ul. Augustiańskiej. A pasie
drogowym po nieparzystej stronie
numerów rośnie 5 leciwych akacji. ławeczki
spełniłyby rolę integracyjna dla
mieszkańców, stały się miejscem
odpoczynku i chroniłyby drzewa.

Wykonanie ławek na chodniku przy ul. Augustiańskiej przyczyni się do integracji wśród Mieszkańców.
Ławki spełniają bardzo ważną funkcję społeczną szczególnie w takich miejscach Krakowa jak
Kazimierz. Ławki w cieniu drzew będą stanowiły naturalne miejsce odpoczynku dla przechodniów i
spotkań.

210 000,00

SZLAK SMOKÓW KRAKOWSKICH wzorowany na wrocławskich krasnalach,
szlak turystyczny, gdzie figurki
sympatycznych smoków oprowadzają nas
po znanych i nieznanych atrakcjach
dzielnicy.

OPINIA POZYTYWNA Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji projektu.
Projekt zakłada stworzenie SZLAKU SMOKÓW KRAKOWSKICH na terenie dzielnicy w różnych,
ciekawych turystycznie miejscach. Przedmiotowe obiekty winny być co do zasady lokalizowane poza
granicami pasa drogowego, gdyż zgodnie Ustawą o drogach publicznych art. 4 pkt. 1 Ustawy o
drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2020 poz. 470 z późń. zm.): pas drogowy jest to wydzielony
liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane
droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i
obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą. Ustawa o drogach
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2020 poz. 470 z późń. zm.) dopuszcza lokalizację obiektów
budowlanych przy drodze (w tym wypadku obiektu małej architektury) zgodnie z art. 43 ust. 1 i 2.
Przedmiotowe obiekty nie mogą utrudniać ruchu pieszego, rowerowego oraz kołowego. Lokalizacja
przedmiotowych smoków winna uwzględniać: prawidłową skrajnię elementów drogowych oraz
normatywne parametry ciągu pieszego i rowerowego (niedopuszczalne jest ich zawężanie).
Lokalizacja każdego obiektu winna uzyskać akceptację Plastyka miasta Krakowa a następnie uzyskać
pozytywną opinię w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków. W przypadku lokalizacji w granicach
pasów drogowych uzyskać indywidualną akceptację Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Ponadto, zarówno
ilość jak i lokalizacje we wniosku zostaną dokładnie przeanalizowane a docelowo ustalone na etapie
realizacji projektu, gdyż cześć wymienionych we wniosku lokalizacji znajduje się w obrębie
Historycznego Zespołu Miasta Krakowa, który został uznany za Pomnik historii. Dodatkowo lokalizacje
znajdują się na terenie objętym konserwatorską w obrębie układów urbanistycznych w tym; • Wesołej,
wpisanej do rejestru zabytków pod nr A-650, decyzją z 16.02.1984 roku ( Smok Botanik) • Kleparza,
wpisanego do rejestru zabytków pod nr 648, decyzją z 25.01.1984 roku (Smok Latarnik, Smok
Operowy), Figury smoków powinny wpisywać się w kontekst przestrzenny, być dopasowane do wnętrz

140 000,00

DZIELNICA II GRZEGÓRZKI
BO.D2.1/21

SMOCZY SZLAK NA WZÓR
WROCŁAWSKICH KRASNALI - SMOK
CO KROK
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architektoniczno-krajobrazowych i ich charakteru. Ostateczna forma i lokalizacja rzeźb na terenach
wpisanych do rejestru zabytków wymaga uzyskania wyprzedzającego pozwolenia Miejskiego
Konserwatora zabytków, po wcześniejszej akceptacji Plastyka Miasta. Przedmiotowy projekt będzie
stanowił jedną z wielu atrakcji turystycznych miasta i będzie stanowił dopełnienie krakowskich
zabytków. Przyczyni się do: -zwiększenia atrakcyjności miasta w tym przypadku Dzielnicy Grzegórzki i
jej unikatowych walorów dla dzieci i młodzieży, jak również turystów. -przyczyni się do promocji
walorów Krakowa i dopełni aktualną ofertę turystyczną. -docelowo będzie łącznikiem pomiędzy
miastem a działającymi lokalnymi przedsiębiorstwami stając się ich narzędziem marketingu i
współpracy.
BO.D2.4/21

Profesjonalna Siłownia w Parku
Dąbie

Wykonanie siłowni z regulowanym
obciążeniem, dostosowaniem jej do osób
niepełnosprawnych i wyposażenie w
aplikację wirtualnego trenera.

Projekt przewiduje wykonanie siłowni ze zmiennym obciążeniem, dostosowaniem jej do korzystania
przez osoby z niepełnosprawnościami. Realizacja zadania przyczyni się do stworzenia atrakcyjnego
miejsca, z którego każdy bez wyjątku będzie mógł skorzystać, wpłynie na integracje społeczną
mieszkańców. Ponadto, ruch na świeżym powietrzu wpłynie na poprawę sprawności fizycznej lokalnej
społeczności.

556 500,00

BO.D2.6/21

Remont podwórka i miejsc
parkingowych przy ul. Rzeźniczej 4.

Nawierzchnia podwórka , chodnik, miejsca
postojowe i pas zieleni są w złym stanie
technicznym. Utrudnione jest
przemieszczanie się pieszych i poruszanie
się aut. Ludzie narażeni są na upadki i
urazy. Remont poprawi stan
bezpieczeństwa i estetykę.

Dzięki wykonaniu nowej, równej nawierzchni z szarej kostki i wyznaczeniu kolorową kostką miejsc
parkingowych droga do budynku nie będzie stanowić zagrożenia dla pieszych, a pojazdy nie będą
zagrożone uszkodzeniem. Znacznie łatwiejsze będzie utrzymanie porządku – zamiatanie liści czy
odgarnianie śniegu. Wykonanie projektu znacznie poprawi estetykę otoczenia placówki oświatowej
zlokalizowanej blisko centrum Krakowa.

189 000,00

BO.D2.8/21

Łączymy pokolenia: Senior, Rodzic,
Wnuczek(-a)

Dzięki współpracy z Centrum Młodzieży im.
H. Jordana możliwe będzie zapewnienie
nieodpłatnie: Wyjazdu do ośrodka Centrum
Wypoczynku JordaNova w Gołkowicach
Górnych, wycieczek, seansów w kinie
PARADOX oraz zajęć z instruktorami dla
całych rodzin.

Efekty długoterminowe projektu to między innymi: 1. Integracja międzypokoleniowa, w tym
zacieśnienie więzi pomiędzy dziadkami i wnukami (projekt oferuje różnorodne formy spędzania
wolnego czasu seniorów z wnukami). 2. Aktywizacja wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży,
rodziców i seniorów.

87 500,00

BO.D2.10/21

Rowerem po Grzegórzkach - kurs
miejskiej jazdy na rowerze

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

Projekt jednoroczny - jego realizacja nie spowoduje długoterminowych skutków finansowych.

BO.D2.11/21

Koncerty na Rondzie Mogilskim

Celem projektu jest ożywienie
niewykorzystanej kulturalnie przestrzeni
Ronda Mogilskiego. W cyklu letnich
koncertów zaprezentują się wykonawcy
związani z Dzielnicą II i działającym na jej
terenie MDK Dom Harcerza im. prof. A.
Kamińskiego.

Działalność Młodzieżowego Domu Kultury ,,Dom Harcerza’’ im. prof. A. Kamińskiego w Krakowie jest
trwale wpisana w pejzaż kulturalny i edukacyjny Dzielnicy II. Celem projektu jest kontynuacja
Koncertów na Rondzie Mogilskim, rozbudzanie zainteresowań kulturą i muzyką wśród młodzieży i
dorosłych, aktywne spędzenie wolnego czasu oraz ożywienie kulturalnie przestrzeni. W ramach
projektu przewidziane jest zorganizowanie 4 koncertów, a wykonawcy prezentować będą programy
artystyczne o charakterze popularnym, bluesowym, jazzowym i poezji śpiewanej. Dzięki organizacji
koncertów będą mogli zaprezentować się krakowscy artyści w lokalnym środowisku.

46 500,00

BO.D2.13/21

Kraków Olsza Park nad Białuchą

Tuż obok stacji kolejowej Kraków Olsza
znajduje się bardzo zaniedbany skrawek
zieleni o powierzchni 26 arów. Utworzenie
w tym miejscu tzw. dzikiego parku idealnie
wpisuje się w koncepcję Kraków Olsza Park
nad Białuchą. Projekt zakłada także
wyznaczenie ekostref dla dziko żyjących

Projekt zakłada rewitalizację zaniedbanego terenu zielonego pomiędzy ulicą Rakowicką/ S.
Otwinowskiego. W ramach zadania powstaje tzw. „dziki park” wpisujący się w koncepcję Parku
Linearnego Białuchy oraz wyznaczenie ekostref dla dziko żyjących zwierząt. Inwestycja stworzy
atrakcyjne miejsce do rekreacji i wypoczynku a także stanie się miejscem przyjaznym dla lokalnych
zwierząt.

550 000,00

3 200,00
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zwierząt ( np. jeże ).
BO.D2.15/21

Sortujmy na polu!

Zadziałajmy na rzecz środowiska i
wizerunku miasta! W miejscach najbardziej
uczęszczanych przez spacerujących
mieszkańców postawmy 3 praktyczne a
estetyczne kosze do segregacji odpadów.

Projekt zakłada zakup i montaż 3 koszy 3-komorowych do segregacji odpadów w najczęściej
uczęszczanych miejscach przez Mieszkańców Dzielnicy II, tj na terenie parków, placów zabaw i pętli
komunikacyjnych. Obecnie, na terenie Dzielnic, niewiele jest koszy tego typu, w związku z czym
realizacja zadania pozwoli poprawne sortowanie odpadów oraz wpłynie na rozwój świadomości
ekologicznej wśród Mieszkańców.

53 400,00

BO.D2.16/21

Popularyzacja ochrony
przeciwpożarowej wśród dzieci

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego
mieszkańców dzielnicy II poprzez
popularyzację ochrony przeciwpożarowej
oraz szeroko pojmowanego bezpieczeństwa
wśród dzieci z przedszkoli i szkół
podstawowych.

Realizacja projektu przyczyni się do poszerzenia wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej wśród
najmłodszych mieszkańców Dzielnicy.

3 999,00

BO.D2.17/21

Sprzęt dla Strażaków z
Westerplatte

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego
(przeciwpożarowego) mieszkańców
dzielnicy II poprzez zakup sprzętu do walki
z pożarami i innymi zagrożeniami dla
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1
obejmującej swoim obszarem działania
dzielnicę II Grzegórzki.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców
Dzielnicy.

25 000,00

BO.D2.18/21

SZOPKA krakowska na
GRZEGÓRZKACH

Zakupienie ekspozytora szopki krakowskiej
i ustawianie go wraz z szopką na terenie
Grzegórzek. Szopka będzie dostępna dla
mieszkańców na przystankach
tramwajowych w okresie świąt Bożego
Narodzenia.

Otrzymano pozytywne opinie z Muzeum Krakowa, iż jest przygotowana specjalna dedykowana
Grzegórzkom szopka oraz z KBF jako organizatora. Posadowienie szopki na Grzegórzkach jest możliwe
w ramach organizacji cyklicznego wydarzenia organizowanego wspólnie przez Muzeum i KBF. Będzie
stanowiło rozszerzenie tego wydarzenia w kolejnym miejscu na mapie Krakowa.

25 000,00

BO.D2.19/21

Skocz w autobus – antyzatoka na
al. Beliny-Prażmowskiego

Propozycja zadania obejmuje budowa tzw.
antyzatoki (peronu półwyspowego, wysepki
autobusowej, przystanku półwyspowego)
na przystanku „Cmentarz Rakowicki”, na
wschodnim rogu al. płk. Władysława BelinyPrażmowskiego i ul. Grochowskiej (przy
aptece).

Wykonanie antyzatoki poprawi komfort korzystających z przystanku autobusowego.

BO.D2.21/21

BEZPIECZNIE NAD WISŁĄ –
GRZEGÓRZKI – ETAP II

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego
mieszkańców dzielnicy II poprzez zakup
sprzętu do ratownictwa wodnego i
lodowego dla Jednostki RatowniczoGaśniczej nr 1

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy

13 000,00

BO.D2.22/21

Lepsze parkowanie,
bezpieczniejsza droga dla rowerów

Montaż ograniczników (separatorów)
parkingowych. Potrzeba fizycznego i
optycznego odgraniczenia zwisu
samochodów parkujących w Strefie
Płatnego Parkowania. Samochody
dojeżdżające kołami do krawężnika
zabierają nawet 40-50 cm drogi rowerowej.

Celem projektu jest montaż ograniczników (separatorów) parkingowych po zewnętrznej stronie zatok
parkingowych zlokalizowanych po stronie wschodniej Alei Powstania Warszawskiego na odcinku od
Ronda Grzegórzeckiego do Ronda Mogilskiego, które uporządkuje parkujące samochody a w
szczególności znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych. Aktualne
parkowanie i dojeżdżanie przez kierujących kołami do samego krawężnika, fizycznie zawęża mocno
uczęszczaną drogę dla rowerów i znajdujący się wzdłuż drogi rowerowej chodnik

60 200,00

BO.D2.23/21

Baw się i śmiej

Rozbudowa przyszkolnego parku
rekreacyjnego w celu stworzenia dzieciom,

Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej społeczności, rozrywka, możliwość
wspólnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci,

40 000,00

495 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

młodzieży i dorosłym miejsca do
aktywnego i kreatywnego spędzania
wolnego czasu, a także oddziaływań
terapeutycznych.

młodzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

Szacunkowy
koszt

BO.D2.24/21

800 biletów dla Seniorów w Kinie
Paradox!

Celem projektu jest zachęcenie
mieszkańców Dzielnicy, którzy ukończyli
60. rok życia, do aktywnego uczestnictwa w
życiu kulturalnym miasta poprzez
przekazanie im 800 darmowych biletów do
kina.

Projekt ma na celu aktywizację seniorów, w tym zachęcenie ich do udziału w wydarzeniach
kulturalnych i spędzania wolnego czasu w gronie osób o podobnych zainteresowaniach.

11 600,00

BO.D2.25/21

100 drzew dla Dzielnicy II
Grzegórzki!

Projekt zakłada nasadzenia 100 szt.
sadzonek drzew (dęby, buki, graby, jesiony
i inne) na terenie dzielnicy. TAK dla dużych
drzew w mieście. Jedno dojrzałe drzewo
wytwarza tlen dla kilku osób!

Projekt zakłada nasadzenia min. 100 dużych sadzonek drzew na terenie Dzielnicy II Grzegórzki!
Inwestycja poprawi estetykę otoczenia oraz w przyszłości będzie sprzyjać Mieszkańcom poprzez
poprawę jakości powietrza i klimatu.

BO.D2.27/21

Kino pod gwiazdami na Bulwarach
Wiślanych!

Projekt zakłada organizację kina letniego
na krakowskich Bulwarach. Projekcje
filmów odbywałyby się na wolnym
powietrzu. Można je podzielić tematycznie tak aby w każdy weekend był jeden temat
przewodni wyświetlanych filmów.

Projekt zakłada stworzenie strefy rekreacyjnej oraz zachęcenie do spędzania czasu na świeżym
powietrzu. Stawiając na zróżnicowany repertuar i otwierając się na każdego, bez względu na wiek,
projekt ten ma walory międzypokoleniowego „łącznika”.

BO.D2.28/21

Podniebny plac młodzieży na
boisku - Fabryczna/Grzegórzecka

Projekt zakłada przekształcenie i
rewitalizację terenu obok istniejącego
zaniedbanego boiska przy ul.
Fabryczej/Nullo/Grzegórzeckiej, w pobliżu
istniejącego placu zabaw dla dzieci.

Projekt zakłada przekształcenie i rewitalizację terenu przy ul.Fabrycznej/Nullo/Grzegórzeckiej. W
ramach projektu zakłada się montaż urządzeń na placu zabaw, poprawę stanu istniejącego boiska, a
także drobne nasadzenie na przedmiotowym terenie. Realizacja zadania umożliwi stworzenie
atrakcyjnego miejsca w plenerze dla starszych dzieci i młodzieży, wzbogaci ofertę aktywnego
spędzania czasu, a tym samym wpłynie na integrację społeczną Mieszkańców.

BO.D2.29/21

Joga na Mogilskim - ożywienie
przestrzeni ronda Mogilskiego

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

Projekt zakłada organizację na Rondzie Mogilskim zajęć z jogi w wakacyjne weekendy dostarczając
mieszkańcom możliwość darmowej aktywności fizycznej i ożywiając przestrzeń ronda

BO.D2.30/21

Milonga na Mogilskim - edycja 3

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

Organizacja wydarzenia tanecznego - w niecodziennej dla niego scenerii - jest świetnym pomysłem na
zwrócenie uwagi na to, jak kultura obecna jest w naszym codziennym życiu i codziennych
aktywnościach. Dodatkowo wspólna lekcja tańca i następująca bezpośrednio po niej milonga, są
doskonałym działaniem integrującym lokalną społeczność, stwarzającym szansę na lepsze poznanie
się a w perspektywie kolejne, animujące przestrzeń dzielnicy, projekty sąsiedzkie.

70 880,00

Celem projektu jest montaż 2 latarni po
południowej stronie bloku przy ul.
Stanisława ze Skalbmierza 12 w Krakowie.

Celem projektu jest: montaż 2-ch latarni parkowych po południowej stronie bloku nr 12 przy ul.
Stanisława ze Skalbmierza, zapewniając bezpieczeństwo pieszych uczęszczających przedmiotowym
chodnikiem po zmroku oraz w porze nocnej.

43 000,00

Projekt obejmuje remont mocno
zaniedbanego oraz zdezelowanego

Projekt zakłada remont zaniedbanego i zniszczonego chodnika przy ul. Miechowity. Inwestycja
poprawi dostępność i bezpieczeństwo chodnika dla osób starszych i innych mieszkańców okolicy,

88 500,00

120 000,00

63 000,00

310 000,00

4 500,00

DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY
BO.D3.2/21

Jaśniej i bezpieczniej na Stanisława
ze Skalbmierza

BO.D3.3/21

Równiej na Miechowity!

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

chodnika po południowej stronie bloku przy
ul. Miechowity 8. Celem projektu jest
poprawa jego dostępności zwłaszcza dla
osób starszych oraz innych mieszkańców
okolicy.

wymiana nawierzchni wpłynie również na estetykę osiedla.

Celem projektu jest utworzenie nowych
nasadzeń zieleni (niskiej i wysokiej) w
szczególności roślin oczyszczających
powietrze oraz montaż elementów małej
architektury w rejonie ul. Stanisława ze
Skalbmierza.

Projekt zakłada wykonanie nowych nasadzeń w rejonie ul. Stanisława ze Skalbmierza. Jego realizacja
poprawi estetykę przedmiotowego terenu.

170 000,00

Celem projektu jest remont istniejących
miejsc parkingowych w ciągu ul. Bohaterów
Wietnamu.

Celem projektu jest remont istniejących miejsc parkingowych zlokalizowanych w rejonie pasa
drogowego ul.Bohaterów Wietnamu na odc.od posesji nr 4 do nr 5,zapewniając bezpieczeństwo
użytkowników oraz poprawę elementów estetycznych i uporządkowania terenu.

100 000,00

Projekt zakłada utworzenie parku
kieszonkowego po południowej stronie ul.
Lublańskiej za ekranami akustycznymi na
tzw. "górkach" przy odpowiednim
zachowaniu dzikości tego terenu.

Projekt zakłada utworzenie parku kieszonkowego w rejonie ul. Lublańskiej. Jego realizacja wpłynie
pozytywnie na integrację okolicznych Mieszkańców oraz zachęci ich do aktywności na świeżym
powietrzu.

550 081,00

54 000,00

BO.D3.4/21

ZIELONA STANISŁAWA ZE
SKALBMIERZA

BO.D3.5/21

Bohaterów Wietnamu NA NOWO!

BO.D3.6/21

ZRÓBMY PARK NA OLSZY!

BO.D3.7/21

Samoobsługowe stacje napraw
rowerów!

Celem projektu jest montaż przy punktach
mobilności oraz terenach zielonych 6
samoobsługowych stacji napraw rowerów,
które umożliwią cyklistom drobne naprawy.
Stacje będą ogólnodostępne,
wielofunkcyjne i przede wszystkim łatwe w
obsłudze.

Udogodnienia dla mieszkańców - możliwość wykonania drobnych napraw lub dopompowania kół,
konieczność poniesienia kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem.

BO.D3.8/21

ZIELONE PRZYSTANKI w III
Dzielnicy!

Celem projektu jest montaż na 4
przystankach w naszej dzielnicy zielonych
przystanków na wzór tego przy Rondzie
Grunwaldzkim lub np. jakaś ławka z donicą
etc. , Dzięki nasadzeniom mieszkańcy będą
mogli w otoczeniu zieleni oczekiwać na
przyjazd autobusu.

Poprawa estetyki w rejonie wybranych przystanków.

BO.D3.9/21

WEŹŻE przycupnij na przystanku w
III Dzielnicy!

Czy zdarzyło Ci się szukać miejsca w
okolicy przystanku, gdzie mogłeś się oprzeć
i poczekać? Celem projektu jest montaż na
2 przystankach w naszej dzielnicy barierosiedzisk, które dzięki wyprofilowanej
obręczy służą do podpierania się.

Udogodnienia dla oczekujących na przystankach pasażerów, konieczność poniesienia kosztów
bieżącego utrzymania.

BO.D3.12/21

Książka dla każdego

Celem jest zakup nowości wydawniczych:
książek, w tym z serii „Duże Litery”,
audiobooków, komiksów oraz kodów
dostępu do e-booków do filii bibliotecznych
Biblioteki Kraków na terenie Dzielnicy III.

Zwiększenie dostępności do nowych zbiorów oraz do platformy e-booków, wzrost poziomu
czytelnictwa.

67 500,00

BO.D3.13/21

Zajęcia edukacyjne, sportowe i
artystyczne dla mieszkańców

Zajęcia dla mieszkańców III Dzielnicy o
różnej tematyce, w szczególności dla

Realizacja projektu przyczyni się do zaktywizowania społeczności lokalnej w obszarze
konstruktywnego spędzania czasu wolnego. Zaangażowanie osób samotnych w działania

25 000,00

100 000,00

5 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

seniorów oraz rodziców małych dzieci,
m.in.: zajęcia ruchowe, wyjścia do instytucji
kultury, trening uważności, warsztaty
przedsiębiorczości, warsztaty teatralne.

zaplanowane w projekcie zmniejszy ryzyko ich wykluczenia społecznego.

Szacunkowy
koszt

BO.D3.14/21

Bardziej ZIELONO nad SUDOŁEM
DOMINIKAŃSKIM!

Projekt polega na nasadzeniu dużych drzew
i krzewów na działkach nad Sudołem
Dominikańskim. Nieprzyjemne działki pełne
chaszczy mogą stać się miłym dla oka i
przyjaznym dla ptaków terenem
nadrzecznym.

Projekt zakłada zagospodarowanie zaniedbanego terenu oraz nasadzenia dużych drzew i krzewów na
działkach nad Sudołem Dominikańskim. Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na estetykę otoczenia,
nowe zasoby zieleni stworzą przyjazną przestrzeń i wpłyną na poprawę jakości powietrza.

90 000,00

BO.D3.16/21

Ogólnodostępne zajęcia biegoworuchowe na terenie Dz. III

Zagospodarowanie czasu wolnego
mieszkańców naszej dzielnicy, a w
szczególności dzieci i młodzieży, poprzez
organizację, profesjonalnych, bezpłatnych
zajęć biegowo-ruchowych na terenie
osiedli, parków oraz ogólnodostępnych
obiektów sportowych Dz. III

Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców dzielnicy 3, a w szczególności dzieci i młodzieży,
poprzez organizację, profesjonalnych, bezpłatnych zajęć biegowo - ruchowych na terenie osiedli,
parków oraz ogólnodostępnych obiektów sportowych Dz. III.

BO.D3.17/21

Łączymy pokolenia: Senior, Rodzic,
Wnuczek(-a)

Dzięki współpracy z Centrum Młodzieży im.
H. Jordana możliwe będzie zapewnienie
nieodpłatnie: Wyjazdu do ośrodka Centrum
Wypoczynku JordaNova w Gołkowicach
Górnych, wycieczek, seansów w kinie
PARADOX oraz zajęć z instruktorami dla
całych rodzin.

Efekty długoterminowe projektu to między innymi: 1. Integracja międzypokoleniowa, w tym
zacieśnienie więzi pomiędzy dziadkami i wnukami (projekt oferuje różnorodne formy spędzania
wolnego czasu seniorów z wnukami). 2. Aktywizacja wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży,
rodziców i seniorów.

87 500,00

BO.D3.18/21

Centrum Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym i Seniorom

Integracja osób niepełnosprawnych i
starszych ze społeczeństwem a także
uwrażliwienie młodszego pokolenia na
potrzeby drugiego człowieka

Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na zmniejszenie izolacji osób starszych i niepełnosprawnych, a
także na wzrost świadomości mieszkańców Dzielnicy III i uwrażliwienie na potrzeby w/w osób.

39 580,00

BO.D3.20/21

Remont boiska do koszykówki przy
Szkole Podstawowej nr 128

Projekt przewiduje wymianę obecnej
zniszczonej bitumicznej nawierzchni boiska
na poliuretanową oraz montaż nowych
koszy.

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

230 000,00

BO.D3.21/21

Relaks przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 9

Projekt ma za zadanie przekształcenie
placu z płyt betonowych w strefę relaksu
dla uczniów i okolicznych mieszkańców.

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

350 000,00

BO.D3.26/21

Zielona 3 Dzielnica - III edycja

Zagospodarowanie i uporządkowanie
terenów zielonych. Planuje się rekultywację
terenu, wykonanie nowych nasadzeń
zieleni w tym roślinnością posiadającą
zdolności pochłaniania zanieczyszczeń.
Projekt obejmuje także odnowienie
istniejących chodników.

Projekt zakłada zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wraz z wykonaniem nowych nasadzeń i
montażem małej architektury na terenie III Dzielnicy. Inwestycja poprawi jakość powietrza i
uatrakcyjni otoczenie. Wpłynie to pozytywnie na odbiór dzielnicy przez mieszkańców i turystów,
zachęcając do spacerowania i spędzania czasu na świeżym powietrzu.

400 000,00

BO.D3.27/21

Oświetlenie bieżni przy SP nr 2 ul.
Strzelców 5A

Oświetlenie bieżni przy Szkole Podstawowej
Nr 2 im. św. Wojciecha ul. Strzelców 5A.
Miejsce to służy wielu Mieszkańcom
Prądnika Czerwonego, którzy preferują

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

3 600,00

90 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

bieganie nocą. Dodatkowo projekt zakłada
zamontowanie kilku ławek i dojścia do
bieżni.
BO.D3.28/21

Zielona ściana zamiast ściany z
bazgrołami w SP nr 2

Projekt polega na usunięciu bazgrołów ze
ścian i infrastruktury sportowej na terenie
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha
ulica Strzelców 5A (PRĄDNIK CZERWONY).
Pomazaną ścianę główną od strony boiska
planuje się zamienić na zieloną ścianę.

W przestrzeni miejskiej pełnej betonu czy asfaltu szata roślinna stwarza przyjazną i relaksującą strefę,
a usytuowanie jej we wskazanym miejscu doskonale skomponuje się z otoczeniem. Zyskają na tym
Mieszkańcy korzystający z tego terenu, gdyż będą mieli możliwość spędzania czasu wolnego wśród
zieleni.

50 000,00

BO.D3.29/21

5% na BEZPIECZNY PRĄDNIK
CZERWONY!

Dodatkowe patrole Straży Miejskiej i Policji
w celu walki ze złodziejami rowerów,
zatrzymywania piratów osiedlowych
uliczek, wykonawców bazgrołów na
elewacjach oraz właścicieli
niesprzątających po swoich psach.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy

70 400,00

BO.D3.30/21

Sortujmy na polu!

Zadziałajmy na rzecz środowiska i
wizerunku miasta! W miejscach najbardziej
uczęszczanych przez spacerujących
mieszkańców postawmy 3 praktyczne a
estetyczne kosze do segregacji odpadów.

Projekt zakłada zakup i montaż 3 koszy 3-komorowych do segregacji odpadów w najczęściej
uczęszczanych miejscach przez Mieszkańców Dzielnicy III, tj na terenie parków, placów zabaw i pętli
komunikacyjnych. Obecnie, na terenie Dzielnic, niewiele jest koszy tego typu, w związku z czym
realizacja zadania pozwoli poprawne sortowanie odpadów oraz wpłynie na rozwój świadomości
ekologicznej wśród Mieszkańców.

53 400,00

BO.D3.31/21

Budowa Fit Parku

Celem projektu jest zwiększenie
atrakcyjności terenów rekreacyjnych
poprzez montaż dodatkowej infrastruktury
sportowej poprzez budowę Street Workout
Parku

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

BO.D3.32/21

Kino Plenerowe

Projekt zakłada realizację 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
mieszkańcy dzielnicy.

Projekt zakłada organizację kina letniego dla mieszkańców Krakowa. Celem przedsięwzięcia jest
stworzenie strefy rekreacyjnej dla Krakowian zachęcając ich jednocześnie do spędzania czasu na
świeżym powietrzu. Stawiając na zróżnicowany repertuar i otwierając się na każdego, bez względu na
wiek, projekt ten ma walory międzypokoleniowego „łącznika”.

BO.D3.34/21

Zielona przystań na Dobrego
Pasterza

Kieszonkowy park utworzony na tyłach
budynku przy ul. Dobrego Pasterza 6

Projekt zakłada budowę parku kieszonkowego na tyłach budynku przy ul. Dobrego Pasterza 6. Jego
realizacja pozytywnie wpłynie na integrację okolicznych Mieszkańców oraz poprawi estetykę
przedmiotowego terenu.

BO.D3.36/21

Pogromcy nudy IV

Doposażenie Młodzieżowego Domu Kultury
przy al. 29 Listopada 102 w atrakcyjne
sprzęty animacyjne, które będą
wykorzystywane w czasie zajęć w okresie
ferii zimowych, wakacji, imprez rodzinnych
oraz zajęć dla uczniów pobliskich placówek
edukacyjnych.

Projekt zakłada doposażenie Młodzieżowego Domu Kultury przy al. 29 Listopada 102 w Krakowie w
niezbędne sprzęty różnego rodzaju (min. sprzęt sportowy, animacyjny, gry, zabawki edukacyjne,
zestawy instrumentów i przyrządów, książki, płyty, audiobooki itp.), które będą wykorzystywane w
czasie zajęć z dziećmi korzystającymi z oferty placówki na co dzień, jak również w okresie ferii
zimowych, wakacji, imprez rodzinnych. Mając na względzie zwiększenie atrakcyjności zajęć,
pojawiające się nowe modele sprzętów, wciąż rosnące potrzeby dzieci oraz zużycie dotychczasowego
sprzętu, realizacja tego zadania pozwoli na lepszą organizację zabaw przygotowanych dla uczestników
zajęć, a także na organizację nowych imprez i nowych tematów spotkań. Wykorzystanie sprzętu
podczas zajęć sprzyjać będzie rozwijaniu u uczestników zajęć zdolności poznawczych, koncentracji i
ciekawości.

5 000,00

BO.D3.37/21

Lotnicza estakada–lotnicze godła i
symbole nad rondem Polsad

Nadanie lotniczego charakteru estakadzie
nad rondem Polsad przez zamieszczenie na

Upamiętnienie tradycji polskiego lotnictwa - zarówno krakowskiego, jak i z okresu II wojny światowej w
miejscu, które znajduje się w pobliżu dawnego lotniska wojskowego Kraków - Rakowice i działającego

30 000,00

110 250,00

42 000,00

365 000,00
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Tytuł zadania
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Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
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ekranach akustycznych w części nad
rondem kolorowych emblematów - godeł
eskadr lotniczych związanych z pobliskim
lotniskiem i patronem estakady oraz
sylwetek samolotów.

Muzeum Lotnictwa Polskiego znakomicie wpisuje się w proces przywracania pamięci o dawnych
tradycjach Krakowa.

Poszerzenie istniejącego chodnika na
odcinku od ul. Reduta do sięgacza w
rejonie budynku nr 51 ul. Sabały (po
prawej stronie idąc od ul. Reduta)

Celem projektu jest wykonanie poszerzenia istniejącego chodnika oraz jego doświetlenie, które
znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort pieszych uczęszczających ul. Sabały.

170 000,00

Rewitalizacja zieleni wokół wszystkich 6
bloków ul Tadeusza Kantora (o numerach
2, 3, 4, 5, 6 i 7) poprzez nasadzenia roślin,
instalację urządzeń do zbierania
deszczówki, montaż elementów małej
architektury.

Projekt zakłada rewitalizację zieleni wokół bloków na ul. Tadeusza Kantora, planuje się nowe
nasadzenia, instalację urządzeń do zbierania deszczówki oraz zakup i montaż elementów małej
architektury. Inwestycja uatrakcyjni teren okolicy, zachęci do spędzania czasu na świeżym powietrzu,
a nowe nasadzania wpłyną na poprawę jakości powietrza. Zbiorniki do zbierania deszczówki umożliwią
wykorzystanie wody deszczowej do podlewania terenów zielonych, co przyczyni się do wzrostu
świadomości ekologicznej wśród mieszkańców.

550 000,00

BO.D3.38/21

Bezpieczny pieszy przy ul. Sabały

BO.D3.40/21

Rewitalizacja terenów zielonych na
osiedlu Tadeusza Kantora

BO.D3.42/21

800 biletów dla Seniorów w Kinie
Paradox!

Celem projektu jest zachęcenie
mieszkańców Dzielnicy, którzy ukończyli
60. rok życia, do aktywnego uczestnictwa w
życiu kulturalnym miasta poprzez
przekazanie im 800 darmowych biletów do
kina.

Projekt ma na celu aktywizację seniorów, w tym zachęcenie ich do udziału w wydarzeniach
kulturalnych i spędzania wolnego czasu w gronie osób o podobnych zainteresowaniach.

11 600,00

BO.D3.44/21

Bee Happy

Bee Happy to projekt, który pokazuje w jaki
sposób pszczoły w mieście mogą być
szczęśliwe. Podczas warsztatów oraz
spacerów tematycznych na terenie
Dzielnicy III uczestnicy poznają tajniki życia
pszczół, pszczelarstwa oraz innych owadów
zapylających.

Projekt zakłada organizacje spotkań, warsztatów i spacerów tematycznych poświęconych życiu
pszczół i innych owadów zapylających. Projekt będzie realizowany na terenie parku Reduta lub innych
lokalizacjach na terenie Dzielnicy III. Realizacja projektu pozwoli na zwrócenie uwagi Mieszkańców na
rolę pszczół w środowisku miejskim oraz zachęci uczestników warsztatów do angażowania się w
działania proekologiczne i ochronę owadów zapylających.

20 000,00

BO.D3.47/21

Zielona sztuka – warsztaty
artystyczne dla dorosłych

Projekt zakłada stworzenie warsztatów
plastycznych, skoncentrowanych wokół
tematyki roślinności, przeznaczonych dla
osób dorosłych. Zaplanowane aktywności
plastyczne pozwolą uczestnikom na
zrelaksowanie się i poznanie innych
mieszkańców dzielnicy.

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie opiniuje powyższy projekt. Jego realizacja
pozwoli na aktywne i kreatywne spędzenie wolnego czasu podczas warsztatów plastycznych;
realizację pasji w kontakcie z kulturą i sztuką oraz integrację lokalnej społeczności. Ponadto projekt
bardzo dobrze wpisuje się w założenia programowe Klubu Malwa i jest dobrze rozplanowany w czasie.

27 850,00

BO.D3.48/21

Nabierz siły po pandemii COVID

Zakup i montaż siłowni zewnętrznej street
works. Zatrudnienia trenerów, którzy będą
prowadzili profesjonalne zajęcia sportowe
dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych na
boiskach SP 64 oraz siłowni. Konserwacja
oświetlenia na boiskach przy szkole.

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

Projekt obejmuje organizację darmowych
pokazów filmowych dla mieszkańców
dzielnicy w ramach letniego kina w Parku
Białoprądnickim lub plenerze Dworku

Zadanie "Naturalnie kino" jest kontynuacją działań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego
Miasta Krakowa w latach poprzednich. Skupia wokół siebie coraz szersze grono mieszkańców, którzy z
roku na rok coraz liczniej biorą udział w głosowaniach dot. realizacji tego projektu. Projekt przyczynia
się do budowy społeczności lokalnej, zaangażowanej w życie dzielnicy, współtworzącej wydarzenia i

166 500,00

DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY
BO.D4.2/21

NATURAInie KINO na Prądniku
Białym

70 000,00
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Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania
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Białoprądnickiego w okresie wakacyjnym.

aktywnie z nich korzystającej. Zgłoszenie 3 edycji kina plenerowego na Prądniku Białym, jest
najlepszym dowodem na długofalowe, pozytywne efekty realizacji zadań ważnych dla mieszkańców w
ich "małych ojczyznach" - dzielnicach.

Proponuję budowę siłowni na świeżym
powietrzu przy ulicy Grażyny. Kiedyś tam
już było tego typu miejsce z drewnianymi
sprzętami, więc teraz przydałoby się je
"odrodzić". Najlepiej by było żeby te
sprzęty były umiejscowione wzdłuż
chodnika.

Projekt zakłada budowę siłowni plenerowej na ul. Grażyny, wyposażonej w 8-10 sprzętów. Na chwile
obecną brakuje tego typu miejsca w okolicy. Realizacja zadania pozwoli na poprawę sprawności
fizycznej lokalnej społeczności.

202 000,00

Zadanie polega na montażu oświetlenia
parkowego na terenie Parku liniowego przy
ul. Banacha oraz ul. Kuźnicy
Kołłątajowskiej. Warunki techniczne i rodzaj
oświetlenia zostanie omówiony z
inspektorem miejskiej jednostki
odpowiedzialnej za oświetlenie.

Projekt zakłada zakup i montaż oświetlenia parkowego na terenie parku przy ul. Banacha/Kuźnicy
Kołłątajowskiej. Park cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców okolicy. Wykonanie
oświetlenia wpłynie na wzrost bezpieczeństwa na jego terenie, wykorzystywanym również jako pieszy
łącznik stanowiący dojście do przystanku autobusowego. Realizacja zadania umożliwi korzystanie z
parku również jesienią i zimą, a także po zmroku.

300 000,00

Cykl bezpłatnych warsztatów i spacerów
tematycznych dla dzieci ze szkół
podstawowych na terenie Dzielnicy IV
Prądnik Biały, dzięki którym uczestnicy
lepiej poznają swoją najbliższą okolicę,
fakty i ciekawostki, lokalne dziedzictwo i
tradycje.

Proponowane zadanie "Szpiedzy wiedzy: Prądnik Biały - odkryj go na nowo!" zakłada szerzenie wiedzy
o lokalnym dziedzictwie kulturalnym Dzielnicy IV Krakowa wśród jej najmłodszych mieszkańców dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Zainteresowanie najmłodszych ich najbliższym otoczeniem,
dziedzictwem materialnym i tradycjami Prądnika Białego to wkład w budowę społeczeństwa
świadomego swojego otoczenia, historii miejsca, w którym żyje i zaangażowanego w jego sprawy.
Dzieci są też doskonałym przekaźnikiem wiedzy na swoich rodziców, którym z pewnością opowiedzą o
poznanych ciekawostkach. Dużym walorem projektu jest także mozliwość przekazania scenariuszy
zajęć bezpośrednio nauczycielom, którzy mogą z nich korzystać także w kolejnych latach po
zakończeniu realizacji zadania.

4 000,00

BO.D4.3/21

BUDOWA SIŁOWNI NA ŚWIEŻYM
POWIETRZU NA UL. GRAŻYNY

BO.D4.5/21

Oświetlenie w Parku przy ulicy
Banacha

BO.D4.6/21

Szpiedzy Wiedzy: Prądnik Biały odkryj go na nowo!

BO.D4.8/21

Oświetlenie osiedla
Rusznikarska/Łokietka/Wybickiego

Wymiana 45 opraw sodowych na oprawy
typu LED na osiedlu: Wybickiego 16,14
Łokietka 47,49,51,53,57,57B Rusznikarska
1-1,13,15,16,17

Poprawa warunków oświetlenia i bezpieczeństwa mieszkańców

157 500,00

BO.D4.9/21

Poidełka w Parku Krowoderskim

Projekt zakłada budowę poidełek na wodę
w Parku Krowoderskim (obok boisk oraz na
wybiegu dla psów).

Projekt zakłada budowę dwóch poideł na wodę zlokalizowanych na terenie Parku Krakowskiego,
zarówno dla mieszkańców, jak i dla zwierzaków. Poidełka wpłyną pozytywnie na zdrowie trenujących
na terenie Parku Mieszkańców oraz poprawią bezpieczeństwo zwierząt przebywających na psim
wybiegu.

195 000,00

BO.D4.10/21

ZAZIELENIAMY PRĄDNIK

Projekt zakłada nasadzenie drzew,
krzewów, bylin, kwiatów, zakładanie łąk
kwietnych oraz trawników na terenach
gminnych w dzielnicy Prądnik Biały.

Projekt przewiduje nasadzenia drzew, krzewów, bylin, kwiatów, zakładanie łąk kwietnych oraz
trawników na terenach zielonych Dzielnicy Prądnik Biały. Nowe nasadzenia będą pozytywnie wpływać
na jakość życia mieszkańców i zachęcą do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

220 000,00

BO.D4.11/21

Bezpieczne przejście do Parku
Krowoderskiego

Montaż dodatkowych lamp przy przejściu
dla pieszych na ul. Batalionu "Skała" AK ,
ul. Władysława Łokietka oraz ul.
Krowoderskich Zuchów

Montaż dodatkowego dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych poprawi szczególnie
bezpieczeństwo pieszych poruszających się ulicami: Łokietka, Makowskiego, Batalionu "Skała" AK,
Krowoderskich Zuchów

360 000,00

BO.D4.12/21

Łączymy pokolenia: Senior, Rodzic,
Wnuczek(-a)

Dzięki współpracy z Centrum Młodzieży im.
H. Jordana możliwe będzie zapewnienie
nieodpłatnie: Wyjazdu do ośrodka Centrum
Wypoczynku JordaNova w Gołkowicach

Efekty długoterminowe projektu to między innymi: 1. Integracja międzypokoleniowa, w tym
zacieśnienie więzi pomiędzy dziadkami i wnukami (projekt oferuje różnorodne formy spędzania
wolnego czasu seniorów z wnukami). 2. Aktywizacja wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży,
rodziców i seniorów.

87 500,00
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Górnych, wycieczek, seansów w kinie
PARADOX oraz zajęć z instruktorami dla
całych rodzin.
BO.D4.16/21

Przejazd przez Bratysławską

Przejazd rowerowy w okolicy Kauflandu, by
umożliwić połączenie rowerowe ciągów
pieszo-rowerowych po obu stronach
Bratysławskiej.

Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Bratysławskiej i wyznaczenie przejazdu dla rowerów
pozwoli na bezpieczne, zgodne z przepisami ruchu drogowego, poruszanie się rowerzystów w ciągu tej
ulicy.

195 000,00

BO.D4.17/21

Drzewa nad Sudołem

Więcej drzew nad Sudołem w okolicy która
została ogołocona przez budowę tramwaju.
Terenu objętego budową obecnie nie
możemy zazielenić, ale są w okolicy
miejsca, gdzie dodatkowa zieleń się
zmieści.

Projekt zakłada nasadzenia drzew w lokalizacji nad Sudołem, na terenach nieobjętych budową
tramwaju. Realizacja zadania umożliwi częściowe zrekompensowanie strat zieleni spowodowanej
wycinką drzew, prowadzoną w ramach budowy tramwaju w przedmiotowej lokalizacji.

BO.D4.18/21

„WyGRAjmy dla Biblioteki”- zakup
gier planszowych

Zakup gier planszowych do Filii nr 16 oraz
Filii nr 20 Biblioteki Kraków.

Projekt odpowiada na oczekiwania mieszkańców dzielnicy. Jego realizacja wpłynie na integrację
rodzinną i społeczną, wzmocni ofertę biblioteki i przyciągnie nowych, młodych czytelników.

BO.D4.19/21

Ławka z przewijakiem

Ławka będzie posiadała zadaszenie,
osłonięcie boczne wraz z przewijakiem,
gdzie komfortowo przewiniemy dziecko lub
je nakarmimy. Ławka będzie opatrzona
specjalną tabliczką, mówiącą o
przeznaczeniu.

Projekt zakłada montaż zadaszonej ławki z przewijakiem na terenie Parku Krowoderskiego. Ławka
poprawi komfort życia oraz ułatwi korzystanie z parku rodzicom i opiekunom malutkich dzieci.

BO.D4.20/21

Dzielnica IV bez foliówek

Wykonanie toreb bawełnianych eko z logo
Dzielnicy IV w celu zmniejszenia
szkodzących środowisku toreb foliowych
przeznaczonych dla mieszkańców ww.
dzielnicy- bezpłatnie w ramach akcji
promującej bycie EKO.

Wydział Komunikacji Społecznej pozytywnie opiniuje przedmiotowy wniosek. W porozumieniu z Radą
Dz. 4 ustalono możliwą do dystrybucji w podanym we wniosku okresie liczbę (16.000) ekologicznych
toreb bawełnianych z zachowaniem kryterium dostępności. W proponowanej kwocie torby spełniają
wymagane we wniosku kryteria.

101 000,00

BO.D4.23/21

Inteligentne Ławki w IV

Ławka wraz z system gniazd USB byłaby
zasilana przez system paneli
fotowoltaicznych przetwarzających
promienie słoneczne na bezpłatną,
ekologiczną energię. Dzięki temu
mieszkańcy i turyści będą mogli za darmo
naładować swoje telefony komórkowe.

Projekt zakłada montaż ławki wyposażonej w system gniazd USB zasilanej przez system paneli
fotowoltaicznych na obszarze Parku Krowoderskiego. Dzięki takiemu rozwiązaniu dostęp do
darmowego i ekologicznego prądu będzie możliwy całodobowo, co pozwoli mieszkańcom i turystom
na bezproblemowe naładowanie swoich telefonów komórkowych. Dodatkowo, realizacja tego zadania
przyczyni się do rozwoju świadomości ekologicznej Mieszkańców Krakowa.

50 000,00

BO.D4.24/21

Pocałuj i w drogę

Nie dłużej niż minutę, tyle będzie można
stać na nowej zatoczce postojowej.
Swobodny - bezpieczny, nie tamujący
ruchu i przede wszystkim nie powodujący
konieczności zbiórek dzieci w innych części
osiedla ze względu na brak możliwości
wjazdu autokaru.

Wykonanie zatoki postojowej bezpośrednio przy szkole wpłynie na poprawę bezpieczeństwa,
szczególnie dzieci (uczniów SP 119), dowożonych przez rodziców do szkoły.

BO.D4.25/21

Czyta duży, czyta mały część II

Projekt ma na celu zakup większej ilości
nowości wydawniczych, które wzbogacą i
uatrakcyjnią ofertę biblioteki dla
mieszkańców przy Filii Biblioteki nr 20, ul.
Opolska 37

Zwiększenie zasobów biblioteki, podniesienie atrakcyjności oferty, zaspokojenie potrzeb czytelniczych
środowiska lokalnego.

56 000,00

6 000,00

30 000,00

255 000,00

19 500,00
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Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

BO.D4.27/21

Zwierzaki w Dzielnicy IV

Projekt zakłada przeprowadzenie kampanii
informacyjnej. Forma kampanii to
zaprojektowanie, wyprodukowanie i
usytuowanie w przestrzeni dzielnicy
tabliczek informacyjnych oraz plakatów
dot. sprzątania psich kup oraz
prawidłowego dokarmiania ptaków.

Projekt zakłada przeprowadzenie kampanii informacyjnej polegającej na zaprojektowaniu,
wyprodukowaniu oraz usytuowaniu tabliczek informacyjnych oraz plakatów dot. sprzątania psich kup
oraz właściwego dokarmiania ptactwa. Tabliczki i plakaty zostaną umiejscowione na trawnikach i
podwórkach na terenie Dzielnicy IV i mogą być wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu.
Przeprowadzenie kampanii objętej projektem pozwoli na utrzymanie czystości i porządku oraz na
pozyskanie rzetelnych informacji dotyczących właściwego dokarmiania ptaków.

22 000,00

BO.D4.28/21

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

Zadanie polega na rozbudowie istniejącego
(ogólnodostępnego) placu zabaw przy
Szkole Podstawowej nr 119 w Krakowie, na
Azorach o nowe urządzenia.

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

285 000,00

BO.D4.30/21

Joga dla IV dzielnicy- buduj
odporność, zachowaj witalność!

Projekt powstał z myślą o aktywizacji
mieszkańców IV dzielnicy poprzez wspólną
praktykę jogi. Pragniemy zachęcić do
aktywnego, wspólnego spędzania czasu z
rodziną, dziećmi, przyjaciółmi na specjalnie
przygotowanych, 'szytych na miarę',
kursach jogi

Projekt powstał z myślą o aktywizacji mieszkańców IV dzielnicy poprzez wspólną praktykę jogi.
Pragniemy zachęcić do aktywnego, wspólnego spędzania czasu z rodziną, dziećmi, przyjaciółmi na
specjalnie przygotowanych kursach jogi.

43 810,00

BO.D4.31/21

Zakup nowych książek do Filii nr 17
Biblioteki Kraków

Zakup do Filii nr 17 Biblioteki Kraków
nowości wydawniczych w formie książek
dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz
uzupełnienie lektur szkolnych.

W związku z rozbudową osiedla i wzrostem ilości mieszkańców, zakup nowości wydawniczych pozwoli
zabezpieczyć ich zapotrzebowania czytelnicze, wzbogaci ofertę biblioteki, zwiększy dostępność
książek, w tym lektur szkolnych, dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

15 000,00

BO.D4.35/21

Skwer Marii Bobrzeckiej - minipark
dla Siemaszki i Żabińca

Ponowienie projektu z 2019 roku, któremu
do realizacji brakło niewiele głosów. Projekt
polega na budowie chodnika w miejscu
przedeptu oraz nasadzeniu roślinności i
dostawieniu ławek.

Projekt zakłada rekultywację terenu przy ul. Marii Bobrzeckiej, polegającą na budowie alejek pieszych
w miejscu istniejącego przedeptu, montaż ławek, koszy na śmieci, koszy na psie odchody, a także
nasadzenia zieleni. Minipark pozwoli na podniesienie komfortu życia mieszkańców, a nasadzenia
roślinności pozwolą w jakimś stopniu zrekompensować deficyt zieleni związany z postępującą
rozbudową osiedla.

270 000,00

BO.D4.36/21

Sortujmy na polu!

Zadziałajmy na rzecz środowiska i
wizerunku miasta! W miejscach najbardziej
uczęszczanych przez spacerujących
mieszkańców postawmy 3 praktyczne a
estetyczne kosze do segregacji odpadów.

Projekt zakłada zakup i montaż 3 koszy 3-komorowych do segregacji odpadów w najczęściej
uczęszczanych miejscach przez Mieszkańców Dzielnicy IV, tj na terenie parków, placów zabaw i pętli
komunikacyjnych. Obecnie, na terenie Dzielnic, niewiele jest koszy tego typu, w związku z czym
realizacja zadania pozwoli poprawne sortowanie odpadów oraz wpłynie na rozwój świadomości
ekologicznej wśród Mieszkańców.

53 400,00

BO.D4.38/21

Bezpieczna dzielnica - Ratownicy
mieszkańcom.

Wyposażenie mieszkańców dzielnicy IV
Prądnik Biały w sprzęt poprawiający
bezpieczeństwo oraz doposażenie
strażaków-ratowników z jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej Kraków - Tonie
w sprzęt ratowniczy oraz wyposażenie
remizy.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy.

55 400,00

BO.D4.41/21

Boisko do siatkówki plażowej

Budowa boiska do siatkówki plażowej na
terenie obiektu sportowego w Parku
Krowoderskim przy boisku piłkarskim.

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

55 000,00

BO.D4.47/21

Zagospodarowanie terenu ul.
Krowoderskich Zuchów 5 i 7

Projekt zakłada wymianę starej nawierzchni
między szkołą a budynkiem przy ul.
Krowoderskich Zuchów 7 oraz

Projekt zakłada rekultywację terenu przy ul. Krowoderskich Zuchów, obejmujący wymianę nawierzchni
oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy blokami. Obecna nawierzchnia znajduje się w złym stanie
technicznym, jej wymiana wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z ciągów

290 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

zagospodarowanie terenu pomiędzy
blokami ul. Krowoderskich Zuchów 5 a 7.

pieszych. Utworzenie terenu zielonego wpłynie na estetykę otoczenia i poprawę samopoczucia
mieszkańców.

Szacunkowy
koszt

BO.D4.50/21

Rewitalizacja Parku Wyspiańskiego

Celem projektu jest m.in.: wymiana
nawierzchni spacerowych, rozbudowa placu
zabaw, nasadzenia do wysokości środków.

Projekt zakłada rewitalizację Parku Wyspiańskiego, obejmującą wymianę zniszczonej nawierzchni,
rozbudowę placu zabaw oraz nasadzenia nowych krzewów, kwiatów bylin i pnączy. Realizacja zadania
umożliwi stworzenie bezpiecznej i wygodnej przestrzeni dla Mieszkańców, a nowe nasadzenia
poprawią estetykę Parku.

330 000,00

BO.D4.51/21

800 biletów dla Seniorów w Kinie
Paradox!

Celem projektu jest zachęcenie
mieszkańców Dzielnicy, którzy ukończyli
60. rok życia, do aktywnego uczestnictwa w
życiu kulturalnym miasta poprzez
przekazanie im 800 darmowych biletów do
kina.

Projekt ma na celu aktywizację seniorów, w tym zachęcenie ich do udziału w wydarzeniach
kulturalnych i spędzania wolnego czasu w gronie osób o podobnych zainteresowaniach.

BO.D4.53/21

Zabawa na Budzyniu - Park
Rzeczny Tonie

Rozwijamy dalej infrastrukturę rekreacyjną
Toń. Na północnym skraju planowanego
parku, przy ul. Na Budzyniu, proponujemy
zestaw urządzeń dla dzieci i dorosłych.
[Uzupełnienie realizowanych projektów
BO2019/2020 z serii "Park Rzeczny Tonie"]

Projekt zakłada utworzenie skweru na zachodnim końcu ul. Na Budzyniu (teren działki 55, obręb 33,
jedn. ewid. Krowodrza). W ramach zadania zaplanowano budowę placu zabaw dla dzieci i młodzieży,
skweru rekreacyjnego starszych mieszkańców wraz z siłownią plenerową i urządzeniami małej
architektury. Inwestycja przyczyni się do stworzenia atrakcyjnej przestrzeni, zachęcającej
mieszkańców z każdej z grup wiekowych do aktywnego spędzania czasu i pozwoli na poprawę
sprawności fizycznej lokalnej społeczności.

235 000,00

BO.D4.55/21

Uroki Uroczyska Gaik - Park
Rzeczny Tonie

Utwardzona ścieżka dydaktyczna w
Uroczysku Gaik niedaleko KS Bronowianka
to kolejny etap rozwijania rekreacji w
Toniach. [Uzupełnienie realizowanych
projektów BO2019/2020 z serii "Park
Rzeczny Tonie"]

Projekt zakłada wykonanie pieszo-rowerowej ścieżki dydaktycznej na terenie Uroczyska Gaik w
Toniach. W ramach projektu zaplanowano utwardzenie odcinka istniejącej ścieżki oraz montaż ławek,
koszy na śmieci i tablic edukacyjnych informujących o lokalnej florze i faunie. Publicznie dostępna
infrastruktura rekreacyjna będzie odpowiedzią na rosnącą liczbę Mieszkańców Toń, umożliwi ruch i
wypoczynek na świeżym powietrzu.

265 000,00

BO.D4.56/21

PARK ŁOKIETKA II

Daj Szansę Swoim Pociechom na Rozwój
Ruchowy i Emocjonalny w Towarzystwie
Rówieśników.

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

621 500,00

BO.D4.57/21

Remont chodnika

Projekt zakłada remont chodnika przy ulicy
Pużaka po stronie nieparzystej, tj. od nr 19
do nr 15. Celem projektu jest stworzenie
chodnika który ułatwi poruszanie się
mieszkańcom.

Wykonanie prac remontowych na chodniku przy ul. Pużaka ułatwi poruszanie się pieszych wskazanym
chodnikiem, w tym osób niepełnosprawnych.

100 000,00

BO.D4.61/21

Zróbmy ogród przy szkole na
Azorach

Stwórzmy wspólnie ogród dla dzieci i
dorosłych. Wymieńmy ławki i chodniczki
przed szkołą. Wykonajmy pergolę w
ogrodzie. Zróbmy zieloną szkołę na
Azorach.

Długoterminowym efektem realizacji wniosku „Zróbmy ogród przy szkole na Azorach” będzie
wyremontowanie terenu wokół szkoły z możliwością ogólnego dostępu dla wszystkich. Wymienione
zostaną ławki i chodniki przed szkołą, wykonane nowe ścieżki, wstawiona pergola.

145 000,00

Projekt zakłada przeprowadzenie nowych
nasadzeń m.in drzew, krzewów, bylin i
kwiatów na terenie Dzielnicy V Krowodrza,
według wskazań Rady Dzielnicy V
Krowodrza.

Projekt zakłada nasadzenia nowych krzewów, drzew, bylin i kwiatów na terenie Dzielnicy V. Realizacja
zadania umożliwi stworzenie nowych zielonych miejsc na terenie miasta, wpłynie korzystnie na
estetykę okolicy oraz na zdrowie Mieszkańców.

11 600,00

DZIELNICA V KROWODRZA
BO.D5.2/21

Zielone Płuca Krowodrzy

75 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

BO.D5.3/21

Naprawmy alejki parkowe w Parku
Kleparskim

Projekt zakłada remont/ naprawę alejek
parkowych w lokalizacjach umożliwiających
wykonanie prac naprawczych bez
konieczności usuwania istniejącej zieleni.
Jest to kontynuacja remontu alejek
rozpoczętego w 2021r w Parku Kleparskim.

Projekt zakłada remont alejek parkowych na terenie Parku Kleparskiego na odcinkach umożliwiających
przeprowadzenie napraw bez konieczności wycinania istniejącej zieleni. Remont nawierzchni poprawi
komfort i bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

BO.D5.5/21

STWÓRZMY ZIELONĄ ŚCIANĘ PRZY
MŁYNÓWCE KRÓLEWSKIEJ KONTYNUACJA

CELEM PROJEKTU JEST KONTYNUACJA
WYKONANIA ZIELONEJ ŚCIANY NA
OGRODZENIU DZIELĄCYM OGRÓD
SZKOLNY PRZY MŁYNÓWCE KRÓLEWSKIEJ Z
ALEJKAMI SPACEROWYMI.

Wnioskodawca przewiduje stworzenie zielonej ściany na ogrodzeniu dzielącym ogród szkolny przy
Młynówce Królewskiej z alejkami spacerowymi Grottgera oraz od strony ul. Urzędniczej, która
prowadzi do parku. Zielone ściany pozytywnie wpływają na otoczenie, gdyż: poprawiają estetykę
otoczenia, zwiększają bioróżnorodność, obniżają lokalnie temperaturę (zmniejszenie efektu wyspy
ciepła), zbierają wodę, przyczyniając się do zwiększenia wilgotności.

50 000,00

BO.D5.6/21

OGRÓD EDUKACYJNY PRZY
MŁYNÓWCE KRÓLEWSKIEJ KONTYNUACJA

CELEM PROJEKTU JEST DOPOSAŻENIE
SZKOLNEGO, OGÓLNODOSTĘPNEGO
OGRODU EDUKACYJNEGO, MIESZCZĄCEGO
SIĘ PRZY MŁYNÓWCE KRÓLEWSKIEJ W
ELEMENTY NATURALNEGO PLACU ZABAW.

W założeniu projektu, efektem wniosku jest doposażenie szkolnego, ogólnodostępnego ogrodu
edukacyjnego, mieszczącego się przy Młynówce Królewskiej w elementy naturalnego placu zabaw
zachęcające dzieci do aktywności fizycznej i pobudzające ich wyobraźnię.

50 000,00

BO.D5.8/21

REWITALIZACJA ALEI
SŁOWACKIEGO 4.0

CZWARTY ETAP REWITALIZACJI ALEI
SŁOWACKIEGO NA TRASIE PLAC
INWALIDÓW - NOWY KLEPARZ. PROJEKT MA
NA CELU PRZYWRÓCENIE ALEJOM ICH
REPREZENTACYJNEGO WYGLĄDU,
POŁĄCZENIE OBYDWU PLACÓW NOWYM
CHODNIKIEM ORAZ ZADBANIE O KOMFORT
I BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH.

Wskazana w propozycji lokalizacja cechuje się dużym natężeniem ruchu pieszego - zaproponowany
remont chodnika w pasie zieleni al. Słowackiego pomiędzy ul. Długą a ul. Śląską, przyczyni się do
poprawy stanu technicznego infrastruktury w przedmiotowej lokalizacji oraz jej estetyki, ułatwi
korzystanie z infrastruktury miejskiej, zwiększając komfort poruszania się pieszym.

75 000,00

BO.D5.9/21

DOKOŃCZMY SKWER PRZY
KAPLICZCE NA MAZOWIECKIEJ

DRUGI ETAP REALIZACJI PROJEKTU SKWERU
PRZY KAPLICZCE NA MAZOWIECKIEJ ,
POPRZEZ DODANIE DREWNIANYCH DONIC
Z ROŚLINAMI ODPORNYMI NA SUSZĘ.

Projekt zakłada ustawienie donic nasadzeniami w okolicy kapliczki przy ul. Mazowieckiej. Jego
realizacja wpłynie pozytywnie na estetykę otoczenia kapliczki.

30 000,00

BO.D5.16/21

Zielona Krowodrza - parki i ogrody
sąsiedzkie

Stwórzmy nową enklawę zieleni i relaksu w
naszej Dzielnicy! Wciąż brakuje zielonych
miejsc spotkań sąsiedzkich, odpoczynku i
wytchnienia. Na tyłach Placu
Nowowiejskiego, pomiędzy kamienicami i
blokami możemy wspólnie stworzyć takie
miejsce!

Projekt zakłada utworzenie parku kieszonkowego w miejscu zaniedbanego terenu zlokalizowanego w
Dzielnicy V. Inwestycja poprawi estetykę terenu i stworzy atrakcyjną przestrzeń rekreacyjnorelaksacyjną zachęcającą mieszkańców do spędzania czasu na świeżym powietrzu i integracji
społecznej.

BO.D5.17/21

Tradycyjny zielony ogród z
udziałem mieszkańców

Projekt zakłada ożywienie niewielkiego,
zaniedbanego terenu zielonego i
przywrócenie mu statusu ogrodu.
Dominującym elementem będzie
ukształtowana zieleń, która prócz waloru
estetycznego zrównoważy wpływ
negatywnych czynników w środowisku
miejskim.

Projekt zakłada rewitalizacje zaniedbanego terenu zielonego przy Alei Kijowskiej, w ramach prac
planuje się m. in. uporządkowanie terenu, nawiezienia ziemi oraz nowe nasadzenia i instalacje
osłoniętych zbiorników na wodę opadową. Inwestycja podniesie walory estetyczne okolicy, nowe
nasadzenia wpłyną na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, a magazynowanie wody opadowej
wpłynie korzystnie na wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców.

BO.D5.18/21

Szpiedzy Wiedzy: Krowodrza odkryj ją na nowo!

Cykl bezpłatnych warsztatów i spacerów
tematycznych dla dzieci ze szkół
podstawowych na terenie Dzielnicy V

Proponowane zadanie "Szpiedzy wiedzy: Krowodrza - odkryj ją na nowo!" zakłada szerzenie wiedzy o
lokalnym dziedzictwie kulturalnym Dzielnicy IV Krakowa wśród jej najmłodszych mieszkańców - dzieci
w wieku wczesnoszkolnym. Zainteresowanie najmłodszych ich najbliższym otoczeniem, dziedzictwem

150 000,00

500 000,00

69 000,00

4 000,00

Numer
ewidencyjny
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Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Krowodrza, dzięki którym uczestnicy lepiej
poznają swoją najbliższą okolicę, fakty i
ciekawostki, lokalne dziedzictwo i tradycje.

materialnym i tradycjami Krowodrzy to wkład w budowę społeczeństwa świadomego swojego
otoczenia, historii miejsca, w którym żyje i zaangażowanego w jego sprawy. Dzieci są też doskonałym
przekaźnikiem wiedzy na swoich rodziców, którym z pewnością opowiedzą o poznanych
ciekawostkach. Dużym walorem projektu jest także mozliwość przekazania scenariuszy zajęć
bezpośrednio nauczycielom, którzy mogą z nich korzystać także w kolejnych latach po zakończeniu
realizacji zadania.

Szacunkowy
koszt

BO.D5.21/21

Siłownia zewnętrzna dla dzieci

Projekt zakłada utworzenie na zielonym
terenie przyszkolnym SP106 siłowni
zewnętrznej z przyrządami dostosowanymi
dla dzieci.

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

39 000,00

BO.D5.22/21

Razem w zieleni - Ogród Społeczny
na Litewskiej

Projekt "Razem w zieleni" zakłada
stworzenie na terenie szkolnego ogrodu
altany, w której użytkownicy różnych grup
wiekowych będą mogli np. zorganizować
spotkanie, piknik sąsiedzki, warsztaty,
rozegrać turniej gier planszowych.

Projekt "Razem w zieleni" zakłada stworzenie na terenie szkolnego ogrodu altany, w której
użytkownicy różnych grup wiekowych będą mogli np. zorganizować spotkanie, piknik sąsiedzki,
warsztaty, rozegrać turniej gier planszowych.

53 500,00

BO.D5.23/21

Ping Pong na Litewskiej

Sport to zdrowie! Projekt zakłada zakup i
montaż na terenie Szkoły Podstawowej nr
106 przy ul.Litewskiej ogólnodostępnego
stołu do ping ponga.

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

10 000,00

BO.D5.24/21

Łączymy pokolenia: Senior, Rodzic,
Wnuczek(-a)

Dzięki współpracy z Centrum Młodzieży im.
H. Jordana możliwe będzie zapewnienie
nieodpłatnie: Wyjazdu do ośrodka Centrum
Wypoczynku JordaNova w Gołkowicach
Górnych, wycieczek, seansów w kinie
PARADOX oraz zajęć z instruktorami dla
całych rodzin.

Efekty długoterminowe projektu to między innymi: 1. Integracja międzypokoleniowa, w tym
zacieśnienie więzi pomiędzy dziadkami i wnukami (projekt oferuje różnorodne formy spędzania
wolnego czasu seniorów z wnukami). 2. Aktywizacja wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży,
rodziców i seniorów.

87 500,00

BO.D5.26/21

Książkomat dla Filii nr 21 Biblioteki
Kraków

Projekt zakłada usytuowanie książkomatu
w pobliżu Filii nr 21 Biblioteki Kraków, która
dysponuje prawie 70 tys. księgozbiorem
adresowanym do wszystkich grup
wiekowych. Całodobowe urządzenie służy
do zwracania i wypożyczania materiałów z
biblioteki.

Realizacja projektu da użytkownikom nielimitowaną godzinami otwarcia biblioteki możliwość odbioru
zamówionych książek, usprawni obsługę czytelników i unowocześni działalność biblioteki.

210 000,00

BO.D5.27/21

Sortujmy na polu!

Zadziałajmy na rzecz środowiska i
wizerunku miasta! W miejscach najbardziej
uczęszczanych przez spacerujących
mieszkańców postawmy 3 praktyczne a
estetyczne kosze do segregacji odpadów.

Projekt zakłada zakup i montaż 3 koszy 3-komorowych do segregacji odpadów w najczęściej
uczęszczanych miejscach przez Mieszkańców Dzielnicy V, tj na terenie parków, placów zabaw i pętli
komunikacyjnych. Obecnie, na terenie Dzielnic, niewiele jest koszy tego typu, w związku z czym
realizacja zadania pozwoli poprawne sortowanie odpadów oraz wpłynie na rozwój świadomości
ekologicznej wśród Mieszkańców.

53 400,00

BO.D5.29/21

Oswoić emocje

W ramach projektu w ZSP nr 4 odbędzie się
roczny cykl warsztatów dla dzieci i
młodzieży z komunikacji oraz emocji, a
także ogólnodostępne dyżury psychologa.
Takie wsparcie psychologiczne w szkołach
jest szczególnie istotne w obecnym czasie
pandemii.

Projekt zakłada organizacje warsztatów związanych z tematem emocji i komunikacji oraz konsultacje
psychologa dla dzieci narażonych na problemy okaleczania się i samobójstw. Dostęp do specjalistów
jest szczególne utrudniony, a w okresie pandemii negatywne zjawiska spowodowane izolacją i
brakiem bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami, nasiliły się wśród młodych osób, stąd oferta
uczestnictwa w zajęciach skutecznej komunikacji i zarządzania emocjami. Mając na względzie skutki
społeczne pandemii zadanie ma na celu pomoc i zwiększenie dostępności zajęć dla dzieci i młodzieży,
a w konsekwencji pomoc rodzinom. Ponadto zadanie umożliwi reagowanie na problemy psychiczne i
rozwiązanie problemów dotyczących samobójstw zwłaszcza w okresie pandemii.

75 840,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

BO.D5.32/21

Uporządkujmy teren wokół
ROGATKI obok PARKU PRZY
ŁOKIETKA

BO.D5.33/21

Zróbmy dojście do PARKU PRZY
ŁOKIETKA

BO.D5.34/21

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

Uporządkujmy zielony teren wokół Rogatki i
dostosujmy go do potrzeb mieszkańców.
Usuńmy ogrodzenie i śmieci, zadbajmy o
rośliny i dodajmy ławki oraz kosz.
Zachęćmy Miasto do odrestaurowania
budynku rogatki i wynajęcia go na potrzeby
mieszkańców!

Projekt zakłada uporządkowanie terenu wokół rogatki przy ul. Łokietka. Jego realizacja wpłynie na
poprawę estetyki przedmiotowego terenu.

283 000,00

Celem projektu jest zapewnienie pieszego
ciągu komunikacyjnego łączącego ul.
Poznańską z parkiem przy ul. Łokietka.

Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych.

150 000,00

„Kultura szansą dla więźniów
samotności i starości”

W dzielnicy V Krowodrza mieszka dużo
osób starszych oraz samotnych, którzy
stracili sens oraz cel życia, co staje się
przyczyną zamknięcia w czterech ścianach.
Celem projektu jest uwolnienie ich od
pustki i samotności.

Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie osób starszych mieszkających na terenie
Dzielnicy V poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu tej grupy osób, podniesienie jakości życia osób
starszych oraz pełniejsze ich uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym. Ponadto w ramach
prowadzonych działań dzieci i młodzież zostaną uwrażliwieni na sytuację seniorów w ich środowiskach
oraz zachęceni do zaangażowania się w niesienie pomocy ludziom starszym i samotnym.

90 000,00

BO.D5.35/21

800 biletów dla Seniorów w Kinie
Paradox!

Celem projektu jest zachęcenie
mieszkańców Dzielnicy, którzy ukończyli
60. rok życia, do aktywnego uczestnictwa w
życiu kulturalnym miasta poprzez
przekazanie im 800 darmowych biletów do
kina.

Projekt ma na celu aktywizację seniorów, w tym zachęcenie ich do udziału w wydarzeniach
kulturalnych i spędzania wolnego czasu w gronie osób o podobnych zainteresowaniach.

11 600,00

BO.D5.36/21

Kino pod gwiazdami!

Projekt zakłada organizację kina letniego w
Dzielnicy V Krowodrza. Projekcje filmów
odbywałyby się na wolnym powietrzu.
Można je podzielić tematycznie - tak aby w
każdy weekend był jeden temat przewodni
wyświetlanych filmów.

Projekt zakłada stworzenie strefy rekreacyjnej oraz zachęcenie do spędzania czasu na świeżym
powietrzu. Stawiając na zróżnicowany repertuar i otwierając się na każdego, bez względu na wiek,
projekt ten ma walory międzypokoleniowego „łącznika”.

63 000,00

BO.D5.38/21

ZIELONOGRÓDEK Krowodrza

Stworzenie zielonej enklawy ogrodowej
przy ul. Kazimierza Wielkiego 112-114,
która będzie przestrzenią do
międzypokoleniowych spotkań sąsiedzkich,
wspólnych działań ogrodniczych, miejscem
wypoczynku i edukacji ekologicznej dzieci i
młodzieży.

Projekt zakłada rewitalizacje terenu zielonego przy ul. Kazimierza Wielkiego i przekształcenie go w
przyjazne miejsce do odpoczynku i rekreacji. Inwestycja przyczyni się do uatrakcyjnienia terenu
dzielnicy i wpłynie integracje społeczną mieszkańców.

110 000,00

BO.D5.42/21

UKWIECONA I ZIELONA
KROWODRZA

Ukwiecona i zielona Krowodrza jest
marzeniem nas wszystkich. Każde miejsce
w naszej dzielnicy, które tętni życiem
drzew i krzewów cieszy nasze oczy i duszę.
Kwiaty wprowadzają w nową rzeczywistość
o każdej porze roku. Stwórzmy więcej
takich miejsc!

Projekt zakłada nasadzenia drzew, krzewów, kwiatów oraz bylin na terenie Dzielnicy V Krowodrza.
Inwestycja wpłynie korzystnie na estetykę terenu i jakość powietrza poprzez powiększenie zasobu
zieleni, a także stworzy przyjazną przestrzeń i zachęci mieszkańców do spacerów.

70 000,00

BO.D5.43/21

Pamięci "Szarego Człowieka"

Tablica poświęcona pamięci Piotra
Szczęsnego "Szarego Człowieka"
(społecznika z Krowodrzy), który dokonał w
2017 r. samospalenia w proteście

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego po zasięgnięciu opinii właściwych komórek i jednostek
organizacyjnych (Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Wydział Planowania Przestrzennego)
pozytywnie opiniuje projekt pn. PAMIĘCI „SZAREGO CZŁOWIEKA” zgłoszony do Budżetu
obywatelskiego Miasta Krakowa 2021 (wniosek nr BO.D5.43/21)z następującymi uwagami: - Teren

13 000,00

Numer
ewidencyjny

BO.D5.44/21

Tytuł zadania

Zadbajmy o wzrok naszych dzieci

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

przeciwko łamaniu zasad demokracji i
praworządności w Polsce.

powinien być zabezpieczony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. - W czasie
trwania prac, ich Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w stosunku do
osób trzecich. - Znajdującą się na terenie zieleń należy objąć ochroną, zgodnie z ustawą z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (także z późn. zmianami) oraz sztuką ogrodniczą i zabezpieczyć
na czas prowadzenia prac budowlanych. - W trakcie prac należy zapewnić właściwe oznakowanie
ciągów komunikacyjnych na terenie prowadzonych prac oraz uzgodnić z zarządcą projekt organizacji
ruchu na czas robót. - W miejscach zniszczonych fragmentów trawników wykonać pełną rekultywację
poprzez założenie trawnika. - Proces planowania i realizacji inwestycji winien być zgodny z Uchwałą Nr
XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie
Gminy Miejskiej Kraków. W przypadku nieuniknionej ingerencji w istniejącą zieleń należy w
szczególności uwzględnić następujące działania: celem zachowania w dobrej kondycji jak największej
liczby drzew rosnących na terenie planowanej inwestycji, przed przystąpieniem do opracowania
rozwiązań projektowych w ramach dokumentacji projektowej należy wykonać operat dendrologiczny
ze wskazaniem szczególnie wartościowych okazów lub obszarów zieleni i zaleceniami dotyczącymi
uniknięcia kolizji z planowaną inwestycją - należy uwzględnić zapisy uchwały w sprawie ustalenia
„Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń” – tzw. uchwały krajobrazowej - konieczna będzie opinia Instytutu
Pamięci Narodowej dot. tekstu, który ma zostać umieszczony na tablicy - wykonany projekt nie
powinien zakłócać ciągów komunikacyjnych i być ogólnodostępny - należy mieć także na uwadze, że
realizowane zadanie nie może stać w sprzeczności z zasadami i wytycznymi wdrażanego przez Miasto
Systemu Informacji Miejskiej. Zgodnie z zaleceniem ZZM wybrano jedną formę upamiętnienia w
formie tablicy na stelażu. Ponadto należy uzgodnić w Zarządzie Zieleni Miejskiej dokumentację
projektową w zakresie ingerencji w działki pozostające w zarządzie bądź utrzymaniu ZZM oraz
uzyskać zgodę na wejście w teren. Należy przyjąć rozwiązania projektowe, które nie wymuszają
ingerencji w istniejącą zieleń, umożliwiające ochronę maksymalnej ilości drzew/krzewów rosnących na
terenie planowanej inwestycji oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie (z uwzględnieniem rozmiarów
koron i systemów korzeniowych). W przypadku wyboru tego projektu do realizacji, zasadnym jest aby
wykonawcą był Zarząd Zieleni Miejskiej jako zarządca terenu.

Zajęcia treningu wzroku dla dzieci w wieku
szkolnym i ich rodziców, prowadzone przez
dyplomowanego instruktora. Zabawy,
ćwiczenia, nauka poprawnej pracy ze
wzrokiem, zminimalizowanie skutków
nadmiernego używania ekranów,
komputerów i smartphonów.

Zgłoszony w ramach budżetu obywatelskiego projekt pn. „Zadbajmy o wzrok naszych dzieci” do
realizacji w Dzielnicy V Krowodrza został zweryfikowany pozytywnie. Projekt zakłada organizację i
przeprowadzenie zajęć relaksacji wzroku wśród dzieci w wieku szkolnym w Dzielnicy V Krowodrza.
Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora. Celem zajęć jest rozwój koordynacji
wzroku - ciało, rozwój widzenia peryferyjnego i centralnego. Nauka poprawnej pracy wzrokiem
pozwala na minimalizację skutków korzystania z urządzeń elektronicznych (tj. ekrany komputerów,
TV, smartfonów). Całkowity koszt działania to 12 158,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sto
pięćdziesiąt osiem złotych). Realizacja tego zadania w ramach budżetu obywatelskiego nie powoduje
konsekwencji finansowych dla Gminy Miejskiej Kraków w kolejnych latach.

Szacunkowy
koszt

12 158,00

DZIELNICA VI BRONOWICE
BO.D6.1/21

Dolina Rudawy dla pieszych i
rowerzystów! Nowy etap

Dolina Rudawy - utworzenie największego
w Krakowie obszaru sportoworekreacyjnego. Sieć ścieżek spacerowych i
rowerowych, połączenie Młynówki
Królewskiej i wałów Rudawy, strefy relaksu,
bezpieczne przejście dla pieszych w
Mydlnikach.

Ciąg Młynówka Królewska jest bardzo licznie uczęszczanym traktem spacerowo – rowerowym
prowadzącym do atrakcyjnych terenów rekreacyjnych. Wykonanie nowej ścieżki od ul. Zygmunta
Starego w stronę ul. Na Błonie oraz budowa strefy rekreacji przy ul. Filtrowej zwiększy atrakcyjność
tego terenu. Budowa przejścia dla pieszych, remont mostku, chodnika i remont cząstkowy nawierzchni
ul. Zygmunta Starego przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury w przedmiotowej
lokalizacji, zwiększy bezpieczeństwo i komfort użytkowników ciągu spacerowego, okolicznych
mieszkańców, spacerowiczów i rowerzystów. .

536 200,00

BO.D6.3/21

Szpiedzy Wiedzy: Bronowice odkryj je na nowo!

Cykl bezpłatnych warsztatów i spacerów
tematycznych dla dzieci ze szkół
podstawowych na terenie Dzielnicy VI
Bronowice, dzięki którym uczestnicy lepiej
poznają swoją najbliższą okolicę, fakty i

Proponowane zadanie Szpiedzy wiedzy: Bronowice - odkryj ją na nowo! zakłada szerzenie wiedzy o
lokalnym dziedzictwie kulturalnym Dzielnicy VI Krakowa wśród jej najmłodszych mieszkańców - dzieci
w wieku wczesnoszkolnym. Zainteresowanie najmłodszych ich najbliższym otoczeniem, dziedzictwem
materialnym i tradycjami Bronowice to wkład w budowę społeczeństwa świadomego swojego
otoczenia, historii miejsca, w którym żyje i zaangażowanego w jego sprawy. Dzieci są też doskonałym

4 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

ciekawostki, lokalne dziedzictwo i tradycje.

przekaźnikiem wiedzy na swoich rodziców, którym z pewnością opowiedzą o poznanych
ciekawostkach. Dużym walorem projektu jest także możliwość przekazania scenariuszy zajęć
bezpośrednio nauczycielom, którzy mogą z nich korzystać także w kolejnych latach po zakończeniu
realizacji zadania.

Szacunkowy
koszt

BO.D6.4/21

„RODZINNA STREFA PIKNIKOWA”
Młynówka

Celem projektu jest stworzenie „Rodzinna
Strefa Piknikowa” w parku przy szlaku
Młynówki Królewskiej dla dzieci i młodzieży
oraz dorosłych do wspólnego spędzania
czasu.

Projekt zakłada utworzenie „Rodzinnej Strefy Piknikowej” dla dzieci i młodzieży w parku przy szlaku
Młynówki Królewskiej. Inwestycja uatrakcyjni teren parku, zachęci mieszkańców z każdej z grup
wiekowych do spędzania czasu na świeżym powietrzu i tym samym wpłynie na budowanie więzi
społecznych.

200 000,00

BO.D6.5/21

TAK! dka Parku przy Forcie w
Bronowicach etap II

Kontynuacja zwycięskiego projektu
ubiegłorocznej edycji BO. Czas na realizacje
docelową czyli stworzenie Parku z Outdoor
FIT boiskami placem zabaw, alejkami
oświetleniem, licznymi ławkamihuśtawkami, drewnianymi leżakami,
hamakami.

Projekt jest kontynuacją zwycięskiego projektu ubiegłorocznej edycji BO. Projekt zakłada budowę
boiska wraz z placem zabaw, alejkami oświetleniowymi oraz zakup i montaż elementów małej
architektury. Inwestycja uatrakcyjni teren parku oraz przyczyni się do stworzenia atrakcyjnej
przestrzeń umożliwiającej mieszkańcom aktywne spędzanie czasu i zacieśnianie więzi społecznych.

620 000,00

BO.D6.6/21

WIDOKowa aktywność

„WIDOKowa aktywność” to miejsce, w
którym będzie mógł ćwiczyć każdy
mieszkaniec Dzielnicy VI niezależnie od
wieku. Mini park linowy, sprzęt do street
workoutu, siłownia zewnętrzna i siłownia
dla seniorów oraz gry podwórkowe, to
niektóre propozycje.

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

606 500,00

BO.D6.7/21

Izba Tradycji Bronowic

Projekt zakłada reaktywowanie Izby
Tradycji Bronowic, która służyłaby
kultywowaniu tradycji regionu i dostępna
byłaby dla społeczności Bronowic Małych,
okolicznych szkół, przedszkoli i wszystkich
zainteresowanych kulturą Młodej Polski.

Opinia Muzeum Krakowa nt. projektu BO.D6.7/21 – Izba Tradycji Bronowic. Projekt BO.D6.7/21
polegający na stworzeniu w budynku SP 50 im. Włodzimierza Tetmajera - Izby Tradycji Bronowic
spełnia wymogi i założenia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (uchwała NR
LI/1410/21 RMK). Spełnia kryterium ogólnodostępności, gdyż mimo umiejscowienia w szkole, będzie
dostępna dla osób zainteresowanych jej zwiedzeniem. Spełnia kryteria finansowe, a projekt jest
racjonalny ekonomicznie i możliwy do realizacji w zaplanowanym terminie.To wartościowy pomysł,
który wypływa autentycznego zaangażowania i poczucia odpowiedzialności lokalnej społeczności. Izba
Tradycji Bronowic, podkreśla unikalną historię tego obszaru – który związany z Krakowem podległością
parafialną (Bronowice należały do Parafii Mariackiej), stał się na przełomie XIX i XX wieku świadkiem
zmian, które objęły swym zasięgiem nie tylko sztukę ale i sposób życia. Izba umiejscowiona w lokalnej
szkole, byłaby znakomitym przykładem tego, jak funkcjonowały kiedyś Bronowice, pozwalałaby
osobom zainteresowanym, odkryć je nie tylko od tej „oficjalnej” muzealnej strony, ale także w rytmie
codziennego życia tej dzielnicy. Izba Tradycji Bronowic może stać się znakomitym przykładem i dla
mieszkańców innych dzielnic Krakowa, na to jak można dzielić się lokalną historią i tradycjami. Jest to
przedsięwzięcie, które warto wesprzeć.

29 400,00

BO.D6.9/21

Łączymy pokolenia: Senior, Rodzic,
Wnuczek(-a)

Dzięki współpracy z Centrum Młodzieży im.
H. Jordana możliwe będzie zapewnienie
nieodpłatnie: Wyjazdu do ośrodka Centrum
Wypoczynku JordaNova w Gołkowicach
Górnych, wycieczek, seansów w kinie
PARADOX oraz zajęć z instruktorami dla
całych rodzin.

Efekty długoterminowe projektu to między innymi: 1. Integracja międzypokoleniowa, w tym
zacieśnienie więzi pomiędzy dziadkami i wnukami (projekt oferuje różnorodne formy spędzania
wolnego czasu seniorów z wnukami). 2. Aktywizacja wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży,
rodziców i seniorów.

87 500,00

BO.D6.11/21

Roztaczone Bronowice- 3 edycja

/Celem projektu jest aktywizacja
mieszkańców poprzez krzewienie kultury
tańca towarzyskiego i ludowego. po bardzo

Realizacja zadania przyczynia się do kultywowania tradycji lokalnych Bronowic i upowszechniania
wiedzy o polskich tańcach ludowych. Zadanie, zgłoszone do realizacji już po raz trzeci, cieszy się
dużym zainteresowaniem mieszkańców. Wspólna nauka tańców ludowych i towarzyskich sprzyja

26 930,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

długiej przerwie spowodowanej przez
kolejne fale COV19. Będzie to idealna
forma ruchu połączona z nauką tańca.

budowie więzi społecznych, wzbudzaniu zainteresowania dziedzictwem lokalnym, tworzeniu i
podtrzymywaniu tożsamości lokalnej. Wnioskodawcy wskazują także na wzrost poczucia
bezpieczeństwa w dzielnicy.

Szacunkowy
koszt

BO.D6.13/21

"Ogród kwietny w Parku Młynówka
Królewska"

Budowa "Ogrodu Kwietnego" na podstawie
opracowanego projektu budowlanego,
który zakłada między innymi montażem
ławek oraz nasadzeniem różnorodnej
roślinności a w szczególności kwiatów i
krzewów.

Projekt zakłada budowę „ogrodu kwietnego” na terenie Dzielnicy VI, w ramach prac zaplanowano
budowę pergoli, montaż ławek i koszy na śmieci, nasadzenia kwiatów, krzewów ozdobnych oraz
drzew. Inwestycja przyczyni się do stworzenia estetycznego terenu do odpoczynku i rekreacji, a nowe
nasadzenia poprawią jakość powietrza.

300 000,00

BO.D6.14/21

Płatne patrole Policji na terenie
Dzielnicy 6 Bronowice

Płatne patrole Policji na terenie Dzielnicy 6
Bronowice mają na celu bezpieczeństwo
mieszkańców na głównych ciągach
spacerowych i komunikacyjnych, placach
zabaw i rekreacji oraz na terenach
placówek oświatowych.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy.

BO.D6.15/21

Bronowickie zajęcia sportowe dla
dzieci i młodzieży

Celem projektu jest zachęcenie dzieci do
aktywności sportowej i odciągnięcie ich od
komputera, poprzez zaproponowanie im
udziału w bezpłatnych zajęciach
sportowych realizowanych na terenie lub w
pobliżu Szkoły Podstawowej nr 138 w
Krakowie.

Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności sportowej, odciągnięcie od komputera, poprzez udział w
bezpłatnych ogólnorozwojowych zajęciach sportowych z wyważonym elementem rywalizacji.

102 000,00

BO.D6.18/21

ŁĄCZYMY BRONOWICKIE PARKI

Celem projektu jest wykorzystanie
potencjału zieleni miejskiej, a w
szczególności Młynówki Królewskiej oraz
Parków Tetmajera, Radzikowskiego i
Bronowickiego.Ideą projektu jest
stworzenie ogólnodostępnych, atrakcyjnych
i bezpłatnych form rekreacji.

Projekt zakłada stworzenie na terenie bronowickich parków ogólnodostępnych, atrakcyjnych i
bezpłatnych form aktywności fizycznej, prowadzonych pod okiem specjalistów. Realizacja zadania
zachęci mieszkańców do uprawiania sportu na świeżym powietrzu i tym samym wpłynie poprawę ich
zdrowia i kondycji fizycznej.

630 000,00

BO.D6.21/21

Sortujmy na polu!

Zadziałajmy na rzecz środowiska i
wizerunku miasta! W miejscach najbardziej
uczęszczanych przez spacerujących
mieszkańców postawmy 3 praktyczne a
estetyczne kosze do segregacji odpadów.

Projekt zakłada zakup i montaż 3 koszy 3-komorowych do segregacji odpadów w najczęściej
uczęszczanych miejscach przez Mieszkańców Dzielnicy VI tj. na terenie parków, placów zabaw i pętli
komunikacyjnych. Obecnie, na terenie Dzielnic, niewiele jest koszy tego typu, w związku z czym
realizacja zadania pozwoli poprawne sortowanie odpadów oraz wpłynie na rozwój świadomości
ekologicznej wśród Mieszkańców.

53 400,00

BO.D6.24/21

800 biletów dla Seniorów w Kinie
Paradox!

Celem projektu jest zachęcenie
mieszkańców Dzielnicy, którzy ukończyli
60. rok życia, do aktywnego uczestnictwa w
życiu kulturalnym miasta poprzez
przekazanie im 800 darmowych biletów do
kina.

Projekt ma na celu aktywizację seniorów, w tym zachęcenie ich do udziału w wydarzeniach
kulturalnych i spędzania wolnego czasu w gronie osób o podobnych zainteresowaniach.

11 600,00

BO.D6.27/21

OŚWIETLENIE NA UL. W.
TETMAJERA

Budowa oświetlenia ulicznego na ul. W.
Tetmajera na odcinku od ul. Ks. S.
Truszkowskiego do ronda położonego w
rejonie ul. T. Peipera

Projekt zakłada budowę oświetlenia ulicy Tetmajera na odcinku od ul. Truszkowskiego do ronda w
rejonie ul. Peipera. Ulica Tetmajera nie posiada na tym odcinku chodnika. Budowa oświetlenia poprawi
bezpieczeństwo i komfort pieszych i pojazdów. Przyczyni się również do poprawy infrastruktury
miejskiej i ułatwi z niej korzystanie.

296 000,00

BO.D6.28/21

Śladem Młynówki Królewskiej, metr
po metrze, krok po kroku

Ścieżka pieszo-rowerowa Parku Młynówka
Królewska łączy centrum Krakowa z naszą

Ciąg Młynówka Królewska jest bardzo licznie uczęszczanym traktem spacerowo – rowerowym
prowadzącym do atrakcyjnych terenów rekreacyjnych. Służy nie tylko okolicznym mieszkańcom ale

611 000,00

25 600,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

BO.D6.30/21

Kino pod gwiazdami!

BO.D6.34/21

Pakiet KULTURY dla BRONOWIC i
MYDLNIK

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

dzielnicą. Celem projektu jest kontynuacja
tej podstawowej funkcji bez nadmiernej
ingerencji w przyrodę przy zachowaniu
walorów historycznych.

również mieszkańcom całego Krakowa i turystom. Wykonanie nowego oświetlonego ciągu pieszego
wzdłuż ul. Filtrowej oraz remont mostku i chodnika zwiększy atrakcyjność tego terenu.
Zaproponowana inwestycja przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury w
przedmiotowej lokalizacji, zwiększy bezpieczeństwo i komfort użytkowników ciągu spacerowego:
pieszych i rowerzystów.

Projekt zakłada organizację kina letniego
na terenie Dzielnicy VI Bronowice. Projekcje
filmów odbywałyby się na wolnym
powietrzu. Można je podzielić tematycznie tak aby w każdy weekend był jeden temat
przewodni wyświetlanych filmów.

Projekt zakłada stworzenie strefy rekreacyjnej oraz zachęcenie do spędzania czasu na świeżym
powietrzu. Stawiając na zróżnicowany repertuar i otwierając się na każdego, bez względu na wiek,
projekt ten ma walory międzypokoleniowego „łącznika”.

Wybierz się z nami na: KINO LETNIE W
PLENERZE, WYCIECZKI AUTOKAROWE Z
PRZEWODNIKIEM, KONKURSY Z
NAGRODAMI DLA MŁODZIEŻY I
DOROSŁYCH, WARSZTATY TEATR-TANIECŚPIEW + skorzystaj z NOWYCH KSIĄŻEK,
KOMIKSÓW I KODÓW E-BOOKOWYCH w
Filiach Biblioteki Kraków

Projekt zakłada szerokie działania kulturalno-artystyczne skierowane do mieszkańców Krakowa,
szczególnie mieszkańców Dzielnicy VI Bronowice, zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Realizacja
zadania w znaczącym stopniu przyczynia się do udukacji kulturalnej społeczeństwa, kultywowania
dziedzictwa kulturalnego Bronowic oraz utrwalania tożsamości lokalnej. Projekt przyczynia się także
do aktywizacji społeczeństwa po okresie pandemicznego uśpienia działalności kulturalnej, zachęca do
ponownego nawiązywania więzi i rozwijania pasji w kontakcie z drugim człowiekiem. Zadanie
przyczyni się do odbudowy życia społeczno-kulturalnego mieszkańców Dzielnicy VI.

283 500,00

63 000,00

DZIELNICA VII ZWIERZYNIEC
BO.D7.1/21

Nowe chodniki dla Zwierzyńca i nie
tylko…

Remonty chodników: - chodniki przy ul.
Księcia Józefa w rejonie ul. Jodłowej oraz ul.
Gajówka; - chodnik na tyłach pl. Na
Stawach w rejonie ul. Komorowskiego; chodnik przy ul. Olszanickiej na odcinku od
ul. Majówny na wschód. i inne prace.

Remont chodników w ul. Księcia Józefa, ul. Olszanickiej oraz na ul. Komorowskiego na tyłach Placu Na
Stawach zwiększy bezpieczeństwo pieszych poruszających się w tym rejonie. Ponadto realizacja prac
związanych z rekultywacją terenu, założeniem nowych trawników oraz wymiana zniszczonej tablicy
informacyjnej przy ul. Księcia Józefa wpłynie w znaczący sposób na poprawę estetyki w tym rejonie
miasta.

535 000,00

BO.D7.2/21

Wyremontujmy chodniki na
Zwierzyńcu!

Wspólnie możemy zdecydować o naprawie
kolejnych chodników w naszej dzielnicy!
Dzięki projektowi wymiany doczekają się
spore odcinki traktów położonych przy al.
Kasztanowej, ul Włóczków oraz ul.
Olszanickiej

Remont zniszczonych chodników w al. Kasztanowej, ul. Włóczków oraz ul. Olszanickiej poprawi
komfort oraz zwiększy bezpieczeństwo pieszych poruszających się w tym rejonie.

535 000,00

BO.D7.3/21

Uratujmy stare drzewa przy
Błoniach!

Drzewa rosnące przy al. 3 maja są w
fatalnym stanie i obumierają. Wspólnie
możemy jednak zapobiec wykarczowaniu
zielonej alei przy Błoniach! W ramach
projektu zostaną wykonane zabiegi
pielęgnacyjne, a drzewa będą objęte
specjalną ochroną.

Projekt zakłada wykonanie kompleksowych zabiegów pielęgnacyjnych starych drzew przy Błoniach,
które zapobiegną ich wykarczowaniu. Realizacja zadania pozwoli na ochronę majestatycznych drzew
rosnących na alejkach otaczających Błonia.

220 000,00

BO.D7.5/21

SMOCZY SZLAK NA WZÓR
WROCŁAWSKICH KRASNALI-SMOK
CO KROK

Projekt zakłada stworzenie SZLAKU
SMOKÓW KRAKOWSKICH, wzorowanego na
wrocławskich krasnalach. Na terenie
dzielnicy w różnych, ciekawych
turystycznie miejscach, umieszczonych
byłoby 10 niewielkich (20-50 cm) rzeźb
smoków.

OPINIA POZYTYWNA Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji projektu.
Projekt zakłada stworzenie SZLAKU SMOKÓW KRAKOWSKICH na terenie dzielnicy w różnych,
ciekawych turystycznie miejscach. Przedmiotowe obiekty winny być co do zasady lokalizowane poza
granicami pasa drogowego, gdyż zgodnie Ustawą o drogach publicznych art. 4 pkt. 1 Ustawy o
drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2020 poz. 470 z późń. zm.): pas drogowy jest to wydzielony
liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane
droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i
obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą.Ustawa o drogach

130 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2020 poz. 470 z późń. zm.) dopuszcza lokalizację obiektów
budowlanych przy drodze (w tym wypadku obiektu małej architektury) zgodnie z art. 43 ust. 1 i 2.
Przedmiotowe obiekty nie mogą utrudniać ruchu pieszego, rowerowego oraz kołowego. Lokalizacja
przedmiotowych smoków winna uwzględniać: prawidłową skrajnię elementów drogowych oraz
normatywne parametry ciągu pieszego i rowerowego (niedopuszczalne jest ich zawężanie). Ponadto,
zarówno ilość jak i lokalizacje we wniosku zostaną dokładnie przeanalizowane a docelowo ustalone na
etapie realizacji projektu – planowana lokalizacja figurki Smok Lajkonik, znajduje się na terenie
Bulwarów Wisły, wpisanych do rejestru zabytków pod nr A-1260/M, decyzją z 13-06-2011 roku. Figury
smoków powinny wpisywać się w kontekst przestrzenny, być dopasowane do wnętrz architektonicznokrajobrazowych i ich charakteru. Ostateczna forma i lokalizacja rzeźb wymaga uzyskania stosownego
pozwolenia konserwatorskiego, po wcześniejszej akceptacji Plastyka Miasta.W przypadku lokalizacji w
granicach pasów drogowych uzyskać indywidualną akceptację Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
Przedmiotowy projekt będzie stanowił jedną z wielu atrakcji turystycznych miasta i będzie stanowił
dopełnienie krakowskich zabytków.Przyczyni się do:zwiększenia atrakcyjności miasta w tym
przypadku Dzielnicy Zwierzyniec i jej unikatowych walorów dla dzieci i młodzieży oraz turystów.;
przyczyni się do promocji walorów Krakowa i dopełni aktualną ofertę turystyczną; docelowo będzie
łącznikiem pomiędzy miastem a działającymi lokalnymi przedsiębiorstwami stając się ich narzędziem
marketingu i współpracy.
BO.D7.8/21

Szpiedzy Wiedzy: Zwierzyniec odkryj go na nowo!

Cykl bezpłatnych warsztatów i spacerów
tematycznych dla dzieci ze szkół
podstawowych na terenie Dzielnicy VII
Zwierzyniec, dzięki którym uczestnicy lepiej
poznają swoją najbliższą okolicę, fakty i
ciekawostki, lokalne dziedzictwo i tradycje.

Proponowane zadanie Szpiedzy wiedzy: Zwierzyniec - odkryj go na nowo! zakłada szerzenie wiedzy o
lokalnym dziedzictwie kulturalnym Dzielnicy VII Krakowa wśród jej najmłodszych mieszkańców - dzieci
w wieku wczesnoszkolnym. Zainteresowanie najmłodszych ich najbliższym otoczeniem, dziedzictwem
materialnym i tradycjami Zwierzyniec to wkład w budowę społeczeństwa świadomego swojego
otoczenia, historii miejsca, w którym żyje i zaangażowanego w jego sprawy. Dzieci są też doskonałym
przekaźnikiem wiedzy na swoich rodziców, którym z pewnością opowiedzą o poznanych
ciekawostkach. Dużym walorem projektu jest także możliwość przekazania scenariuszy zajęć
bezpośrednio nauczycielom, którzy mogą z nich korzystać także w kolejnych latach po zakończeniu
realizacji zadania.

4 000,00

BO.D7.11/21

Łączymy pokolenia: Senior, Rodzic,
Wnuczek(-a)

Dzięki współpracy z Centrum Młodzieży im.
H. Jordana możliwe będzie zapewnienie
nieodpłatnie: Wyjazdu do ośrodka Centrum
Wypoczynku JordaNova w Gołkowicach
Górnych, wycieczek, seansów w kinie
PARADOX oraz zajęć z instruktorami dla
całych rodzin.

Efekty długoterminowe projektu to między innymi: 1. Integracja międzypokoleniowa, w tym
zacieśnienie więzi pomiędzy dziadkami i wnukami (projekt oferuje różnorodne formy spędzania
wolnego czasu seniorów z wnukami). 2. Aktywizacja wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży,
rodziców i seniorów.

87 500,00

BO.D7.13/21

Nie tylko Lajkonik - cykl filmów o
Zwierzyńcu

Utrwalmy znikające piękno Zwierzyńca w
10 odcinkowym cyklu krótkich filmów o
mniej znanych i rzadko odwiedzanych, a
niezwykle ciekawych obiektach Dzielnicy
VII.

Realizacja projektu "Nie tylko Lajkonik - cykl filmów o Zwierzyńcu" przyczyni się do zachowania i
upowszechniania dziedzictwa kulturowego Dzielnicy VII Krakowa. Przygotowane w ramach zadania
filmy wraz załączonymi mapkami, ułatwiającymi odnalezienie omawianych miejsc, pozwolą wzbogacić
ofertę turystyczną miasta Krakowa, a samym mieszkańcom odkryć nieznane dotąd obiekty oraz ich
historię. Projekt może znacząco przyczynić się do budowy tożsamości lokalnej społeczności
Zwierzyńca i w perspektywie czasu większego jej zaangażowania w sprawy Dzielnicy i miasta.
Wnioskodawca przewidział opatrzenie filmów napisami, czyniąc je tym samym dostępnymi dla osób
słabo- i niesłyszących.

25 000,00

BO.D7.14/21

Czytajmy więcej - zakup nowości i
kodów dostępu do e-booków

Wzbogacenie oferty czytelniczej w filiach
Biblioteki Kraków działających na
Zwierzyńcu poprzez zakup nowości
wydawniczych, a także zapewnienie
większej ilości kodów do platformy ebooków, umożliwiającej czytanie książek w
formie elektronicznej.

Zwiększony dostęp czytelników do nowości wydawniczych i kodów do e-booków, wzrost ilości
użytkowników, promocja czytelnictwa.

20 500,00
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Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

BO.D7.20/21

„Muszla - kino letnie na 50-tkę
Smoka Wawelskiego”

Kino letnie przy Autorskiej Galerii
Bronisława Chromego - na 50-te urodziny
pomnika "SMOKA WAWELSKIEGO".
Przegląd filmów ze SMOKAMI w roli głównej.
Sprawmy by Park Decjusza był miejscem
żywym, oferującym mieszkańcom dzielnicy
wspaniałą rozrywkę.

Kino letnie przy Autorskiej Galerii Bronisława Chromego jest doskonałym uzupełnieniem działań
kulturalnych w tamtym regionie Krakowa. Tegoroczne kino letnie cieszy się dużym zainteresowaniem i
spowodowało ożywienie miejsca spotkań w Parku Decjusza.

99 950,00

BO.D7.21/21

Platforma schodowa w Klubie
Kultury „Wola”

Celem zadania jest przystosowanie
schodów wejściowych do Klubu Kultury
"Wola" przez zakup i montaż platformy
schodowej dla osób z niepełnosprawnych
ruchowo, a także rodziców z małymi
dziećmi.

Podstawowym efektem długoterminowym zadania jest dostosowanie wejścia budynku Klubu Kultury
"Wola" do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w szczególności dla osób z niepełnosprawnością
ruchową. Klub pełni ważną rolę w życiu lokalnej społeczności - realizuje zajęcia dla dzieci, młodzieży i
dorosłych, organizuje wydarzenia kulturalne, działa w nim także klub rodzica, z którego licznie
korzystają opiekunowie wraz z dziećmi - najczęściej przywożonymi w wózkach. Platforma schodowa
ułatwi dostęp do wydarzeń dziejących się w klubie każdemu, kto w danym momencie takiego
ułatwienia będzie potrzebował. Wymóg ten wpisuje się także w zapisy Ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

91 000,00

BO.D7.22/21

Boisko o jakim marzycie

Wymiana nawierzchni na boisku szkolnym,
wytyczenie boisk do gier zespołowych

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

BO.D7.23/21

Sortujmy na polu!

Zadziałajmy na rzecz środowiska i
wizerunku miasta! W miejscach najbardziej
uczęszczanych przez spacerujących
mieszkańców postawmy 3 praktyczne a
estetyczne kosze do segregacji odpadów.

Projekt zakłada zakup i montaż 3 koszy 3-komorowych do segregacji odpadów w najczęściej
uczęszczanych miejscach przez Mieszkańców Dzielnicy VII tj. na terenie parków, placów zabaw i pętli
komunikacyjnych. Obecnie, na terenie Dzielnic, niewiele jest koszy tego typu, w związku z czym
realizacja zadania pozwoli poprawne sortowanie odpadów oraz wpłynie na rozwój świadomości
ekologicznej wśród Mieszkańców.

53 400,00

BO.D7.24/21

Zakątek przy Pylnej pod koronami
drzew

Zagospodarowanie zaniedbanego terenu
miejskiego przeznaczonego przez
miejscowy plan pod tereny Zieleni
urządzonej oraz Infrastrukturę sportową i
rekreacyjną. Stworzenie atrakcyjnego dla
mieszkańców miejsca spotkań, miejsca
zabaw dzieci wśród zieleni, w cieniu drzew.

Projekt zakłada zagospodarowanie zaniedbanego terenu i przekształcenie go w przyjazną przestrzeń
rekreacyjną wyposażoną w infrastrukturę sportową. Planuje się m.in. nowe nasadzenia i montaż
elementów małej architektury. Inwestycja stworzy atrakcyjną przestrzeń do odpoczynku w cieniu
drzew.

350 000,00

BO.D7.27/21

Wieża wspinaczkowa - sport,
odwaga, przyjaźń

Projekt proponuje zamontowanie wieży
wspinaczkowej w ogólnodostępnym
miejscu. Wieża wspinaczkowa powinna być
w kolorach stonowanych, dopasowanych do
miejsca gdzie będzie służyła rekreacji.

Realizacja projektu pozwoli na poszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej przedmiotowego obszaru.

89 000,00

BO.D7.28/21

Poznaj Zielony Sport - zajęcia
sportowe dla młodzieży!

Zadanie zakłada organizację treningów i
zawodów z orientacji sportowej w samym
sercu Krakowa. Projekt adresujemy do
uczniów Szkół Podstawowych - poprzez
Zielony Sport chcemy wspomóc proces
poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego
naszej młodzieży!

Zadanie zakłada organizację treningów i zawodów z orientacji sportowej. Adresatami będą uczniowie
ze szkół podstawowych z Dzielnicy VII.

46 800,00

BO.D7.29/21

Oko na śmieciarzy w Zakamyczu

Projekt zakłada zainstalowanie systemu
fotopułapek w Zakamyczu, na terenach

Ograniczenie zdarzeń związanych z zaśmiecaniem miejsc dostępnych dla publiczności.

11 900,00

441 000,00
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rekreacyjnych., w okolicy ul. Głogowiec.
Jest to system kamer rejestrujących
nielegalne wywozy śmieci, które są plagą w
tym zielonym zakątku osiedla Zakamycze.
BO.D7.32/21

800 biletów dla Seniorów w Kinie
Paradox!

Celem projektu jest zachęcenie
mieszkańców Dzielnicy, którzy ukończyli
60. rok życia, do aktywnego uczestnictwa w
życiu kulturalnym miasta poprzez
przekazanie im 800 darmowych biletów do
kina.

Projekt ma na celu aktywizację seniorów, w tym zachęcenie ich do udziału w wydarzeniach
kulturalnych i spędzania wolnego czasu w gronie osób o podobnych zainteresowaniach.

11 600,00

BO.D7.36/21

Kino pod gwiazdami!

Projekt zakłada organizację kina letniego
na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec.
Projekcje filmów odbywałyby się na wolnym
powietrzu. Można je podzielić tematycznie tak aby w każdy weekend był jeden temat
przewodni wyświetlanych filmów.

Projekt zakłada stworzenie strefy rekreacyjnej oraz zachęcenie do spędzania czasu na świeżym
powietrzu. Stawiając na zróżnicowany repertuar i otwierając się na każdego, bez względu na wiek,
projekt ten ma walory międzypokoleniowego „łącznika”.

63 000,00

BO.D7.37/21

Oświetlenie na placu zabaw na
Orlej

Proponuję oświetlenie placu zabaw Na
górkach przy ulicy Orlej.

Projekt zakłada instalacje oświetlenia na placu zabaw przy ul. Orlej. Wykonanie zadania wpłynie na
bezpieczeństwo dzieci i ich opiekunów oraz pozwoli na zabawę do późnych godzin wieczornych.
Miejsce stanie się bardziej przyjazne dla lokalnej społeczności.

80 000,00

BO.D7.38/21

Inteligentne ławki solarne i kosze
na Zwierzyńcu

Montaż nowoczesnych ławek solarnych
oraz trzech koszy na odpady. Ławki
wyposażone w panele fotowoltaiczne
powalą m.in. ładować urządzenia oraz
korzystać z WiFi. Dodatkowo obok ławek
zostaną postawione kosze na śmieci.

Projekt zakłada montaż koszy na śmieci oraz inteligentnych ławek na terenie Zwierzyńca. Jego
realizacja przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności lokalizacji, w których zostaną zamontowane.

BO.D7.41/21

Kolejny rok działania toalety przy
Kopcu Piłsudskiego

Chcemy żeby toaleta przy Kopcu
Piłsudskiego przez kolejny rok służyła
mieszkańcom. Projekt jest kontynuacją
zadania, które zostało wybrane w
poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego.

Realizacja projektu umożliwi zwiedzającym osobom na swobodne skorzystanie z sanitariatu.

4 000,00

BO.D7.43/21

Nowe chodniki dla Przegorzał i Woli
Justowskiej

Remont odcinków chodnika przy ul. Księcia
Józefa (od przystanku "Zaskale" w kierunku
posesji 187) i al. Kasztanowej (od ul.
Grabowej do ul. Chwistka).

Remont chodników w ul. Księcia Józefa oraz al. Kasztanowej poprawi komfort oraz zwiększy
bezpieczeństwo pieszych poruszających się w tym rejonie.

530 000,00

BO.D7.44/21

Plac zabaw w Przegorzałachdoposażenie, relaks i zabawa

Projekt zakłada stworzenie spójnego
projektu dla działek 83 oraz 75/7 obr. K-17
u zbiegu ulic Skibowej i Jodłowej.

Projekt zakłada rozbudowę infrastruktury o nowe urządzenia zabawowe oraz elementy małej
architektury na terenie ogródka jordanowskiego w Przegorzałach (działki o nr 83 oraz 75/7, obręb
K-17). Inwestycja uatrakcyjni przestrzeń, zachęcając mieszkańców z każdej grupy wiekowej do
aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, co dodatkowo wpłynie na integracje
społeczeństwa.

380 000,00

Głównym założeniem projektu jest
rozbudowa infrastruktury na terenie
ogródka jordanowskiego w Przegorzałach.
W miarę możliwości pojawi się bocianie
gniazdo, tyrolka, szałas, labirynt,
równoważnia, gry chodnikowe, a także
leżaki i hamaki miejskie w miejscu
zacienionym.

110 000,00
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BO.D8.1/21

Wypas owiec na Zakrzówku

Projekt zakłada wypas owiec i kóz na
terenie "Parku Zakrzówek" oraz
przeprowadzenie rodzinnych spacerów
edukacyjnych w formie warsztatowej z
zakresu czynnej ochrony terenów cennych
przyrodniczo oraz możliwych form
prowadzenia czynnej ochrony w mieści

Projekt zakłada okresowy wypas owiec i kóz na terenie Parku Zakrzówek. Planuje się również
przeprowadzenie rodzinnych spacerów edukacyjnych w formie warsztatów z zakresu ochrony terenów
przyrodniczo cennych oraz możliwych form ich prowadzenia na terenach miejskich. Realizacja zadania
wpłynie na wzrost świadomości przyrodniczo-ekologicznej wśród mieszkańców Krakowa na temat
czynnej ochrony terenów cennych w kontekście przyrodniczym. Ponadto, przyczyni się do czynnej
ochrony muraw kserotermicznych poprzez wypas owiec w okresie maj-wrzesień.

100 000,00

BO.D8.2/21

Idziemy na plac zabaw wśród
zieleni

Projekt zakłada realizację placu zabaw o
powierzchni około 600 m^2 na działce nr
274 obr. 9 Podgórze, który będzie
miejscem bezpiecznych zabaw i integracji
dzieci w różnych grupach wiekowych.

Projekt zakłada wybudowanie nowego placu zabaw przy ul. Pychowickiej. Jego realizacja odpowie na
potrzeby okolicznych Mieszkańców i wpłynie na poszerzenie oferty rekreacyjnej przedmiotowego
terenu.

837 728,00

BO.D8.3/21

BOISKO ZAMIAST CEMENTOWNI NA
ZAKRZÓWKU

Budowa ogólnodostępnego
wielofunkcyjnego boiska sportowego,
przeznaczonego do codziennej gry i ruchu
na świeżym powietrzu, w miejsce
cementowni na Zakrzówku.

Projekt zakłada budowę boiska w rejonie ul. św. Jacka i Pychowickiej. Realizacja projektu przyczyni się
do poszerzenia oferty sportowo - rekreacyjnej ww. rejonu.

837 728,00

BO.D8.5/21

Przyjazne i komfortowe czekanie na
pętli.

Przebudowa istniejącego przystanku na
pętli autobusowej w Podgórkach Tynieckich
w celu montażu wiaty przystankowej z
oświetleniem oraz posadzeniem 3 drzew
dla poprawy komfortu oczekujących
pasażerów.

Montaż wiaty przyczyni się do poprawy komfortu korzystania z komunikacji miejskiej mieszkańców
Skotnik. Zwiększy wygodę osób , które już korzystają ze środków transportu publicznego oraz ,być
może, zachęci osoby poruszające się własnym samochodem do skorzystania z komunikacji miejskiej.

93 000,00

BO.D8.6/21

PLANTY DĘBNICKIE NA MONTE
CASSINO

Utworzenie Plant Dębnickich wzdłuż ulicy
Monte Cassino wraz z nasadzeniem zieleni
wysokiej i niskiej oraz wprowadzenie małej
architektury. Projekt należy skoordynować
z inicjatywą utworzenia Alei Kongresowej
wzdłuż tej ulicy.

Projekt zakłada nasadzenie zieleni oraz wprowadzenie elementów małej architektury wzdłuż ul. Monte
Cassino. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na estetykę przedmiotowego rejonu.

770 000,00

BO.D8.10/21

Park przy ul. Jahody

Projekt dotyczy zagospodarowania terenu
dla wykonania ,,parku kieszonkowego".
Projekt ma na celu uatrakcyjnienie okolicy,
nawiązanie do naturalnie rosnących tam
wysokich traw, postawienie ławek itd.

Projekt przewiduje budowę parku kieszonkowego i stanowi dofinansowanie zadania dzielnicowego
„Park przy ul. Jahody”. Inwestycja przyczynie się do powstania miejsca do wypoczynku i rekreacji,
uatrakcyjni teren Dzielnicy i zachęci Mieszkańców do aktywnego spędzania czasu na świeżym
powietrzu.

400 000,00

BO.D8.13/21

Utwardzenie poboczy na ul
Skotnickiej

Zadanie polega na utwardzeniu tłuczniem
kamiennym poboczy w ul. Skotnickiej od nr
78 do 52 tylko na terenach stanowiących
własność Gminy Miejskiej Kraków - od
rozwidlenia z ul. Winnicką do łąk. Ulica
Skotnicka na tym odcinku prowadzi do
obszarów zielonych oraz w drugą stronę do
szkoły podstawowej.

Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych.

DZIELNICA VIII DĘBNIKI

60 000,00
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BO.D8.14/21

PATCHWORK ŁĄCZY POKOLENIA

Edukacja, integracja i artterapia seniorów
poprzez warsztaty patchworku dla kobiet
60+ . Uczestniczki poznają techniki szycia
patchworku, zaprojektują i wykonają
zabawki edukacyjne dla żłobka w VIII
dzielnicy.

Integracja i aktywizacja seniorów w środowisku lokalnym (dzielnica VIII)

BO.D8.15/21

Zagospodarowanie boiska
szkolnego Szkoły Podstawowej nr
110.

Budowa siłowni zewnętrznej, skoczni w dal
oraz montaż ławek z blatami do nauki
(powstanie Zielonej Klasy) na potrzeby
uczniów Szkoły Podstawowej nr 110 w
Krakowie oraz mieszkańców Dębnik.

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

150 000,00

BO.D8.16/21

Dalekowschodni Park Kieszonkowy

Dalekowschodni Park Kieszonkowy jest
pomysłem na stworzenie uporządkowanej,
przyjaznej i zielonej przestrzeni oraz
kontynuację motywów Dalekiego Wschodu,
które od lat towarzyszą ulicy Marii
Konopnickiej.

Projekt przewiduje utworzenie Parku Kieszonkowego na terenie Dzielnicy VIII, na skrzyżowaniu ulic M.
Konopnickiej i Zamkowej. Inwestycja przyczyni się do stworzenia atrakcyjnego miejsca do wypoczynku
i rekreacji dla mieszkańców i turystów. Dalekowschodnia tematyka parku nada mu oryginalny i
ciekawy charakter, przyczyni się do wzrostu estetyki okolicy.

570 000,00

BO.D8.18/21

Łączymy pokolenia: Senior, Rodzic,
Wnuczek(-a)

Dzięki współpracy z Centrum Młodzieży im.
H. Jordana możliwe będzie zapewnienie
nieodpłatnie: Wyjazdu do ośrodka Centrum
Wypoczynku JordaNova w Gołkowicach
Górnych, wycieczek, seansów w kinie
PARADOX oraz zajęć z instruktorami dla
całych rodzin.

Efekty długoterminowe projektu to między innymi: 1. Integracja międzypokoleniowa, w tym
zacieśnienie więzi pomiędzy dziadkami i wnukami (projekt oferuje różnorodne formy spędzania
wolnego czasu seniorów z wnukami). 2. Aktywizacja wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży,
rodziców i seniorów.

BO.D8.20/21

Nowa technologia gaśnicza dla
waszego bezpieczeństwa

Zakup sprzętu do zwalczania pożarów
wewnętrznych gdzie liczy się
minimalizowanie strat po pożarowych, i
ochrona zabytków oraz gaszenie urządzeń
elektrycznych pod napięciem takich jak:
dachy z fotowoltaiką, auta elektryczne itp.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Dzielnicy.

BO.D8.21/21

Zaczytaj się na Dębnikach

Zakup nowości wydawniczych (książek,
audiobooków, gier), puli kodów książek
elektronicznych, oraz wyposażenia dla filii
Biblioteki Kraków znajdujących się na
terenie Dzielnicy VIII.

Dostosowanie filii do oczekiwań czytelników, dostęp do nowoczesnego sprzętu komputerowego,
dostęp do audiobooków, gier planszowych i PlayStation.

BO.D8.23/21

Ogólnodostępne zajęcia biegoworuchowe na terenie Dz. VIII

Zagospodarowanie czasu wolnego
mieszkańców naszej dzielnicy, a w
szczególności dzieci i młodzieży, poprzez
organizację, profesjonalnych, bezpłatnych
zajęć biegowo-ruchowych na terenie osiedli
Ruczaj, Pychowice, Zakrzówek.

Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców dzielnicy 8, a w szczególności dzieci i młodzieży,
poprzez organizację profesjonalnych, bezpłatnych zajęć biegowo - ruchowych na terenie osiedli
Ruczaj, Pychowice oraz Zakrzówek.

BO.D8.24/21

Siłownia zewnętrzna przy DPS im.
św. Brata Alberta, Kraków

Projekt zakłada utworzenie siłowni
zewnętrznej na terenie przy Domu Pomocy
Społecznej im. św. Brata Alberta w
Krakowie dla mieszkańców ww. Domu,
osób, które w różny sposób wspierają

Realizacja projektu przyczyni się do aktywizacji i integracji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej z
mieszkańcami Dzielnicy VIII Dębniki, a tym samym do przeciwdziałania marginalizacji i wykluczenia
społecznego osób będących mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej. Możliwość korzystania z siłowni
zewnętrznej pozwoli na podnoszenie aktywności i sprawności fizycznej oraz do spędzania wolnego
czasu przez mieszkańców Dzielnicy oraz mieszkańców DPS. Efektem realizacji projektu będzie

52 100,00

87 500,00

200 000,00

81 000,00

4 800,00

25 000,00
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mieszkańców, a także mieszkańców
Dzielnicy VIII.

nowoczesny obiekt, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, dzięki któremu teren Dzielnicy
VIII stanie się bardziej atrakcyjny dla mieszkańców.

Szacunkowy
koszt

BO.D8.26/21

OGRÓDEK BADAWCZO –
EKOLOGICZNY W Dzielnicy VIII

Budowa ogródka badawczo- ekologiczno
-meteorologicznego w naszej dzielnicy.
Projekt zakłada posadowienie stacji
badającej między innymi jakość powietrza,
poziom hałasu, stacje meteo oraz
edukacyjne mini elektrownie wiatrowe i
słoneczne.

Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa, podniesienie świadomości społeczeństwa w
zakresie występowania zróżnicowanych opadów a co za tym idzie adaptacji do zmian klimatu w
kontekście suszy i powodzi. Monitoring emisji, zysku energetycznego, edukacja w zakresie
wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

110 000,00

BO.D8.28/21

Ławki, kosze i drzewa w Twojej
okolicy :)

Czy kiedykolwiek będąc na spacerze
szukałaś/eś ławki czy kosza na śmieci? Jeśli
tak, to ten projekt jest dla Ciebie!
Wspólnymi głosami doposażmy naszą
okolicę w ławki, kosze na śmieci/psie kupy.
Dodatkowo posadzimy drzewa!

Projekt zakłada doposażenie terenu Dzielnicy VIII o elementy małej architektury obejmujące ławki,
kosze na śmieci, kosze na psie odchody oraz drzewa w donicach o obwodzie pnia 16-18 cm.
Inwestycja pozytywnie wpłynie na czystość ulicy oraz komfort spacerujących. Zachęci mieszkańców
do aktywniejszego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

260 000,00

BO.D8.30/21

Sortujmy na polu!

Zadziałajmy na rzecz środowiska i
wizerunku miasta! W miejscach najbardziej
uczęszczanych przez spacerujących
mieszkańców postawmy 3 praktyczne a
estetyczne kosze do segregacji odpadów.

Projekt zakłada zakup i montaż 3 koszy 3-komorowych do segregacji odpadów w najczęściej
uczęszczanych miejscach przez Mieszkańców Dzielnicy VIII tj. na terenie parków, placów zabaw i pętli
komunikacyjnych. Obecnie, na terenie Dzielnic, niewiele jest koszy tego typu, w związku z czym
realizacja zadania pozwoli poprawne sortowanie odpadów oraz wpłynie na rozwój świadomości
ekologicznej wśród Mieszkańców.

BO.D8.31/21

Bezpieczny ratownik = Bezpieczny
mieszkaniec

Celem zadania jest bezpieczeństwo
mieszkańców Krakowa poprzez
doposażenie strażaków-ratowników OSP w
umundurowanie i niezbędny sprzęt
ratowniczy.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców
Dzielnicy.

BO.D8.32/21

POPULARYZACJA OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ W DZIELNICY
8

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego
mieszkańców dzielnicy VIII poprzez
popularyzację ochrony przeciwpożarowej
szczególnie wśród dzieci.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia poziomu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa
przeciwpożarowego wśród najmłodszych mieszkańców Dzielnicy.

BO.D8.33/21

Aktywni na plus. Animacja czasu
wolnego dla dzieci i dorosłych

Zainteresowanie dzieci i ich rodzin kulturą i
nauką poprzez organizację warsztatów
edukacyjnych zarówno stacjonarnych jak i
wyjazdowych, oraz promowanie integracji
społecznej poprzez imprezy
okolicznościowe.

Zainteresowanie dzieci i ich rodzin kulturą i nauką poprzez organizację warsztatów edukacyjnych
zarówno stacjonarnych jak i wyjazdowych, oraz promowanie integracji społecznej poprzez imprezę
okolicznościową z okazji Dnia Dziecka.

BO.D8.37/21

800 biletów dla Seniorów w Kinie
Paradox!

Celem projektu jest zachęcenie
mieszkańców Dzielnicy, którzy ukończyli
60. rok życia, do aktywnego uczestnictwa w
życiu kulturalnym miasta poprzez
przekazanie im 800 darmowych biletów do
kina.

Projekt ma na celu aktywizację seniorów, w tym zachęcenie ich do udziału w wydarzeniach
kulturalnych i spędzania wolnego czasu w gronie osób o podobnych zainteresowaniach.

BO.D8.39/21

100 drzew dla Dzielnicy VIII
Dębniki!

Projekt zakłada nasadzenia 100 szt.
sadzonek drzew (dęby, buki, graby, jesiony
i inne) na terenie dzielnicy. TAK dla dużych
drzew w mieście. Jedno dojrzałe drzewo
wytwarza tlen dla kilku osób!

Projekt zakłada nasadzenia min. 100 dużych sadzonek drzew na terenie dzielnicy VIII Dębniki.
Inwestycja poprawi estetykę otoczenia oraz w przyszłości będzie sprzyjać Mieszkańcom poprzez
poprawę jakości powietrza i klimatu.

53 400,00

198 000,00

4 500,00

427 800,00

11 600,00

120 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

BO.D8.44/21

U nas wypoczniesz najlepiej

BO.D8.46/21

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

W ramach projektu zostanie utworzona
ogólnodostępna zielona strefa wypoczynku
dla mieszkańców oraz dla dzieci i młodzieży
na terenie Szkoły Podstawowej 158.

W ramach projektu zostanie utworzona ogólnodostępna zielona strefa wypoczynku dla mieszkańców
oraz dla dzieci i młodzieży na terenie Szkoły Podstawowej 158.

495 000,00

Woda energii doda - poidełko przy
Smoczym Skwerze

Projekt zakłada montaż poidełka
miejskiego, tzw. zdroju/pitnika z wodą pitną
przy ogródku Smoczym Skwerze (niedaleko
ul. Ruczaj).

Inwestycja pozytywnie wpłynie na potrzeby mieszkańców i zwierząt szczególnie w okresie wiosenno –
letnim w dniach z podwyższoną temperaturą powietrza ( okres upałów)

155 000,00

BO.D8.47/21

Oswoić emocje

W ramach projektu w ZSP nr 7 odbędzie się
roczny cykl warsztatów dla dzieci i
młodzieży z komunikacji oraz emocji, a
także ogólnodostępne dyżury psychologa.
Takie wsparcie psychologiczne w szkołach
jest szczególnie istotne w obecnym czasie
pandemii.

Projekt zakłada organizację warsztatów związanych z tematem emocji i komunikacji oraz konsultacje
psychologa dla dzieci narażonych na problemy okaleczania się i samobójstw. Dostęp do specjalistów
jest szczególne utrudniony, a w okresie pandemii negatywne zjawiska spowodowane izolacją i
brakiem bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami, nasiliły się wśród młodych osób, stąd oferta
uczestnictwa w zajęciach skutecznej komunikacji i zarządzania emocjami. Mając na względzie skutki
społeczne pandemii zadanie ma na celu pomoc i zwiększenie dostępności zajęć dla dzieci i młodzieży,
a w konsekwencji pomoc rodzinom. Ponadto zadanie umożliwi reagowanie na problemy psychiczne i
rozwiązanie problemów dotyczących samobójstw zwłaszcza w okresie pandemii.

75 840,00

BO.D8.49/21

Flowpark B13

Zadanie polega na budowie tzw. Flowparku,
czyli parku do ćwiczeń opartych głównie o
kalistenikę, a więc ćwiczenia
wykorzystujące masę własnego ciała. Park
do ćwiczeń będzie się znajdował na
obiekcie Osiedlowego Stowarzyszenia
Kultury Fizycznej Pogoń-

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

150 000,00

BO.D8.50/21

Pychowicki Plac Sąsiedzki

Pychowicki Plac Sąsiedzki mam być
przestrzenią integracji, gdzie będą
obdywać sie warsztaty, kameralne imprezy
kulturalne, zajęcia rekreacyjne oraz
wystawy plenerowe. Komfort wypoczynku
zapewni mała drewniana architektura oraz
nasadzenia roślinne.

Projekt zakłada utworzenie przestrzeni integracyjnej i rekreacyjnej dla mieszkańców Pychowic. Jego
realizacja pozytywnie wpłynie na integrację Mieszkańców oraz zachęci ich do spędzania czasu na
świeżym powietrzu.

612 000,00

Projekt przewiduje budowę parku "Park w
Łagiewnikach " pomiędzy ul. G.Roi,
Turowicza, Fredry oraz istniejącym
ogródkiem jordanowskim i boiskami
sportowymi.

Projekt zakłada realizację kolejnego etapu Parku w Łagiewnikach. Inwestycja wpłynie pozytywnie na
komfort życia mieszkańców tworząc atrakcyjne miejsce do spotkań i rekreacji, służąc aktywizacji i
integracji społecznej, jednocześnie będąc wizytówką dzielnicy.

570 472,00

Dodatkowe patrole policji w Dzielnicy IX
Łagiewniki – Borek Fałęcki zwiększające
bezpieczeństwo mieszkańców oraz osób
przemieszczających się w tym rejonie.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy

112 000,00

Dzięki współpracy z Centrum Młodzieży im.
H. Jordana możliwe będzie zapewnienie
nieodpłatnie: Wyjazdu do ośrodka Centrum
Wypoczynku JordaNova w Gołkowicach
Górnych, wycieczek, seansów w kinie

Efekty długoterminowe projektu to między innymi: 1. Integracja międzypokoleniowa, w tym
zacieśnienie więzi pomiędzy dziadkami i wnukami (projekt oferuje różnorodne formy spędzania
wolnego czasu seniorów z wnukami). 2. Aktywizacja wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży,
rodziców i seniorów.

DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI
BO.D9.4/21

Park w Łagiewnikach - etap IV

BO.D9.5/21

Dodatkowe patrole policji

BO.D9.6/21

Łączymy pokolenia: Senior, Rodzic,
Wnuczek(-a)

87 500,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

“Domki dla JEŻY z Łagiewnik” to projekt,
który zakłada stworzenie jeżom
przyjaznych i bezpiecznych warunków do
życia w miejscach ich siedlisk.

Projekt zakłada wyznaczenie bezpiecznych i przyjaznych stref z domkami dla jeży na terenie Dzielnicy
IX. Inwestycja przyczyni się do poprawy bioróżnorodności środowiska oraz warunków życia jeży w
mieście. Ponadto zwróci uwagę na potrzebę ochrony tych pożytecznych ssaków.

11 500,00

Projekt zakłada nasadzenia krzewów
owocowych, które będą stanowiły
schronienie i pokarm dla wróbli i innych
małych ptaków.

Projekt przewiduje nasadzenia krzewów owocowych wraz z instalacją budek dla ptaków na terenie
Dzielnicy IX (pasy zieleni, miejskie trawniki, okolice zieleńców miejskich). Drzewa będą stanowić
pokarm i schronienie dla wróbli i innych małych ptaków, a także wpłyną korzystnie na walory
estetyczne dzielnicy i jakość powietrza.

60 000,00

Projekt zakłada nie robienie już niczego
nowego więcej w Parku Solvay, na terenie
którego co roku zgłaszane są kolejne
pomysły w Budżecie Obywatelskim

Projekt zakłada przeprowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie zaprzestania realizacji inwestycji
na terenie Parku Solvay. Jego realizacja ograniczy inwestycje na terenie Parku Solvay.

4 000,00

Projekt zakłada posadzenie sadu
owocowego na niewielkiej, obecnie
niezagospodarowanej działce między
ulicami Cegielnianą a Zakopiańską

Projekt przewiduje nasadzenia drzew i krzewów owocowych na obecnie niezagospodarowanej działce
między ulicami Cegielnianą i Zakopiańską. Ponadto, planuje się zakup i montaż huśtawki parkowej,
ławki i kosza na śmieci. Realizacja zadania, poprzez nowe nasadzenia, przyczyni się do zapewnienia
schronienia i pokarmu ptakom i małym zwierzętom. Dodatkowo, stworzy przestrzeń do odpoczynku i
rekreacji i wpłynie na budowanie więzi społecznych wśród Mieszkańców.

100 000,00

53 400,00

PARADOX oraz zajęć z instruktorami dla
całych rodzin.
BO.D9.8/21

Domki dla JEŻY z Łagiewnik

BO.D9.9/21

Na ratunek wróblom! Sadzimy
krzewy owocowe

BO.D9.11/21

Park Solvay ma dość

BO.D9.12/21

Owocowy sad na osiedlu
Cegielniana

BO.D9.13/21

Sortujmy na polu!

Zadziałajmy na rzecz środowiska i
wizerunku miasta! W miejscach najbardziej
uczęszczanych przez spacerujących
mieszkańców postawmy 3 praktyczne a
estetyczne kosze do segregacji odpadów.

Projekt zakłada zakup i montaż 3 koszy 3-komorowych do segregacji odpadów w najczęściej
uczęszczanych miejscach przez Mieszkańców Dzielnicy IX tj. na terenie parków, placów zabaw i pętli
komunikacyjnych. Obecnie, na terenie Dzielnic, niewiele jest koszy tego typu, w związku z czym
realizacja zadania pozwoli poprawne sortowanie odpadów oraz wpłynie na rozwój świadomości
ekologicznej wśród Mieszkańców.

BO.D9.14/21

Ogródek Pani Halinki na Osiedlu
Żywieckim w Borku Fałęckim

Projekt zakłada budowę parku
kieszonkowego na terenie Osiedla
Żywieckie. Inwestycja poprawi estetykę i
bezpieczeństwo przestrzeni publicznej,
stworzy miejsce przyjazne różnym grupom
wiekowym i przyczyni się do integracji
społeczeństwa.

Projekt przewiduje budowę parku kieszonkowego na terenie Osiedla Żywieckiego. W ramach zadania
zaplanowano remont nawierzchni ciągów pieszych, wycięcie zniszczonych żywopłotów, założenie
trawników, nowe nasadzenia, zagospodarowanie terenu wokół studni oraz zakup i montaż elementów
małej architektury. Inwestycja wpłynie na estetykę okolicy, stworzy atrakcyjną przestrzeń do
wypoczynku i rekreacji oraz przyczyni się do integracji społeczeństwa.

260 000,00

BO.D9.15/21

Poidełka w zieleni- źródełka wody
pitnej w Parku Solvay

Poidełka to bezpłatny dostęp do wody
pitnej. Ogólnodostępne ujęcia wody mają
służyć mieszkańcom i wszystkim
korzystającym z uroków Parku Solvay.
Urządzenia zasilane będą z miejskiej sieci
wodociągowej.

Inwestycja pozytywnie wpłynie na potrzeby mieszkańców i zwierząt szczególnie w okresie wiosenno –
letnim w dniach z podwyższoną temperaturą powietrza (okres upałów).

310 000,00

BO.D9.16/21

ATRAKCYJNA REKREACJA w Parku
Solvay

Projekt pn. „Atrakcyjna Rekreacja w Parku
Solvay” to montaż dodatkowych urządzeń i
architektury parkowej na terenie
rekreacyjnym w Parku Solvay,
zagospodarowanym dzięki projektowi
lokalnego BO z 2017. Jest często
odwiedzany przez mieszkańców.

Projekt zakłada montaż dodatkowych urządzeń i architektury parkowej na terenie rekreacyjnym w
Parku Solvay. Inwestycja uatrakcyjni teren parku, zachęci do korzystania z czasu na świeżym
powietrzu, a dodatkowo przyczyni się do integracji społecznej.

110 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

BO.D9.17/21

Rekreacja ruchowa w Lesie
Borkowskim

Kilka drewnianych urządzeń do ćwiczeń
ruchowych, ustawionych wzdłuż ścieżek na
obszarze lasu. Całość tworzy zestaw,
łączących elementy biegu, skoków przez
przeszkody, wspinaczki, ćwiczeń
kształtujących równowagę przeznaczony
dla osób w każdym wieku.

W ramach projektu planuje się stworzenie „ścieżki zdrowia”, wyposażonej w urządzenia do ćwiczeń
ruchowych, ustawionych wzdłuż ścieżek na terenie Lasu Borkowskiego. Inwestycja zachęci
mieszkańców do spędzania czasu na świeżym powietrzu oraz wpłynie na poprawę ich sprawności
fizycznej.

200 000,00

BO.D9.18/21

Energooszczędne oświetlenie
parkowe na oś. Cegielniana

Lampy parkowe na oś. Cegielniana w
Krakowie przy ul. Cegielnianej, Do Wilgi,
Nowotarska/Kołobrzeska, Oraczy, Brożka.
Zadanie polegałoby na modernizacji,
wymianie lamp oświetleniowych przy
ciągach pieszych na terenie oś. Cegielniane
w Krakowie.

Wymiana opraw przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury oświetleniowej oraz
poprawy jej estetyki. Zwiększy bezpieczeństwo pieszych.

203 000,00

BO.D9.19/21

Jaśniej i bezpieczniej na oś.
Cegielniana

Wymiana starych lamp ulicznych na na
ledowe przy ul. Borsuczej, Odrzańskiej,
Cegielnianej, Kołobrzeskiej oraz
Hoffmanowej.

Wymiana opraw przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury oświetleniowej oraz
poprawy jej estetyki. Zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu jak i pieszych.

171 500,00

BO.D9.21/21

Edukacja dla najmłodszych w Parku
w Łagiewnikach

Projekt obejmuje budowę układu
przyrodniczo-dydaktycznego w obrębie
Parku w Łagiewnikach przy ul.Fredry.
Stworzenie układu ścieżek i stanowisk
dydaktycznych, dla dzieci i młodzieży.

Projekt zakłada budowę układu ścieżek i stanowisk edukacyjno-przyrodniczych dla dzieci i młodzieży
na terenie Parku w Łagiewnikach. Inwestycja będzie pełnić funkcję dydaktyczną, służąc integracji
społeczeństwa, a ponadto stanie się atrakcyjną przestrzenią, która będzie zachęcać i angażować
różne grupy społeczne do aktywności na świeżym powietrzu.

250 000,00

BO.D9.22/21

800 biletów dla Seniorów w Kinie
Paradox!

Celem projektu jest zachęcenie
mieszkańców Dzielnicy, którzy ukończyli
60. rok życia, do aktywnego uczestnictwa w
życiu kulturalnym miasta poprzez
przekazanie im 800 darmowych biletów do
kina.

Projekt ma na celu aktywizację seniorów, w tym zachęcenie ich do udziału w wydarzeniach
kulturalnych i spędzania wolnego czasu w gronie osób o podobnych zainteresowaniach.

BO.D9.24/21

KARUZELA W PARKU SOLVAY

KARUZELA W PARKU SOLVAY obok Placu
zabaw przy ulicy Żywiecka boczna , przy
powstających Trampolinach.

W ramach projektu przewiduje się montaż dużej karuzeli na terenie Parku Solvay (działka nr 17/11,
obręb 44, jedn. ewid. Podgórze). Realizacja zadania uatrakcyjni teren parku i zachęci dzieci i młodzież
do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

BO.D9.25/21

PRÓG ZWALNIAJĄCY na ul.
ŻYWIECKA przy Klubie KS BOREK

PRÓG ZWALNIAJĄCY-KOPERTOWY na ul.
ŻYWIECKA przy Klubie KS BOREK- Stadion
piłkarski.

Propozycja wniosku budżetu obwatelskiego zakłada montaż 2 szt. progów wyspowych w ul.
Żywieckiej, przy klubie KS Borek. Montaż progów przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa osób
korzystających z przejścia dla pieszych w ul. Żywieckiej, przy skrzyżowaniu z ul. Żywiecka boczna.

BO.D9.26/21

Wyniesione skrzyżowanie ulic:
Żywiecka/Nowogródzka/
Zdunów/M.Mireckiego

Zamiana istniejącego przejścia dla pieszych
na ulicy Żywieckiej - skrzyżowanie z ulicami
Zdunów, Nowogródzka na wyniesione
skrzyżowanie . Istniejące przejście nie
zapewnia bezpiecznego dojścia dzieci i
młodzieży do pobliskiej szkoły nr 49.

Zakres wniosku zakłada wykonanie wyniesionego skrzyżowania ulic:
Żywiecka/Nowogródzka/Zdunów/M. Mireckiego wraz z wyniesieniem istniejących przejść dla pieszych.
Przyczyni się to do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz samochodów w rejonie ul.
Żywicka/Zdunów.

550 000,00

BO.D9.28/21

SKATEPARK w PARKU SOLVAY.

SKATEPARK w PARKU SOLVAY miejsce dla
uprawiania sportu dla naszej Młodzieży.

Dalsza zabudowa parku Solvay powinna być kształtowana w oparciu o kompleksowy projekt
zagospodarowania terenu określający kształt zieleni, przebieg ścieżek pieszych i rowerowych,
lokalizację elementów małej architektury oraz urządzenia służące wypoczynkowi i rekreacji, tak aby
powstała przestrzeń publiczna wysokiej jakości, spełniająca oczekiwania różnych grup mieszkańców

569 999,00

11 600,00

120 000,00

8 300,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

Krakowa. Ponadto potwierdzenie możliwości lokalizacji Skateparku, zdaniem tyt. Jednostki wymaga
wcześniejszego opracowania inwentaryzacji zieleni i dokumentacji projektowej z uwagi na konieczność
ochrony drzew i ich systemu korzeniowego oraz opinii określającej warunki gruntowo – wodne ze
względu na trudne warunki związane z dużą wilgotnością terenu.
BO.D9.29/21

Więcej cienia i więcej zabawy

Projekt zakłada doposażenie placu zabaw
przy ul. Fredry oraz dosadzenie kilku
dużych drzew, aby można było z niego
korzystać również w upalne dni.

Projekt zakłada doposażenie placu zabaw przy ul. Fredry oraz nasadzenie kilku nowych drzew
zapewniających cień w słoneczne dni. Realizacja zadania uatrakcyjni plac zabaw, a nowe nasadzenia
drzew pozwolą na bezpieczne spędzanie czasu wraz z dziećmi na placu zabaw, bez narażania się na
silne działanie promieni słonecznych.

320 000,00

BO.D9.30/21

Woda energii doda - poidełko przy
Ogródku Jordanowskim

Projekt zakłada montaż poidełka
miejskiego, tzw. zdroju/pitnika z wodą pitną
przy Ogródku Jordanowskim.

Inwestycja pozytywnie wpłynie na potrzeby mieszkańców i zwierząt szczególnie w okresie wiosenno –
letnim w dniach z podwyższoną temperaturą powietrza ( okres upałów)

155 000,00

BO.D9.33/21

BORKOWSKIE OGRODY - JAKO
ZIELONY FILTR ANTYSMOGOWY

Projekt zakłada rewitalizację zieleni
osiedlowej i przestrzeni publicznej, poprzez
nasadzenia roślin i krzewów, które będą
stanowiły pokarm dla pożytecznych ptaków
i owadów oraz dostarczą tlenu i pomogą w
walce ze smogiem

Projekt zakłada rewitalizację zieleni osiedlowej i przestrzeni publicznej zlokalizowanej w obszarze ulic:
Jagodowej, Goryczkowej, Żywieckiej, Kępnej, Szpilkowej i Tarninowej. W ramach projektu
przeprowadzi się rekultywacje gleby, założenie nowych trawników, nasadzenia roślin, krzewów i
nowych żywopłotów. Realizacja zadania poprawi estetykę, funkcjonalność i atrakcyjność okolicy, nowe
zasoby zieleni stworzą przyjazną przestrzeń i wpłyną na poprawę jakości powietrza.

144 000,00

BO.D9.34/21

WIĘCEJ ZIELENI - KRAJOBRAZ
ODMIENI!

Projekt zakłada wymianę starych,
wybrakowanych żywopłotów z ligustru na
nowe z Irgi błyszczącej Cotoneaster lucidus
(roślina miododajna).

Projekt zakłada wymianę starych żywopłotów z ligustru, zlokalizowanych w obszarze ulic: Jagodowej,
Goryczkowej, Żywieckiej, Kępnej, Szpilkowej i Tarninowej, na nowe z Irgi błyszczącej. Inwestycja
uatrakcyjni okolicę i wpłynie korzystnie na jakość powietrza i pomoże w walce ze smogiem.

73 000,00

BO.D9.38/21

Przywrócenie 2 ławek ul. Karabuły i
6 nowych w Lasku Zaborze

Zadanie - montaż ławek parkowych z
oparciem dla seniorów 60+ po sąsiedzku z
koszami na śmieci. Lokalizacja lasek
Zaborze i obrzeża przylegające do Polany
Żywieckiej. Mieszkańcy korzystają z Lasku
Zaborze seniorzy i ludzie młodzi z dziećmi.

Projekt zakłada zakup i montaż 8 ławek parkowych z oparciem dla Mieszkańców rejonu os. Ruczaj
Lasek Zaborze. Aktualnie jest to jedyne miejsce spacerów mieszkańców Dzielnicy na tym obszarze.
Inwestycja stworzy przyjazną przestrzeń i zachęci mieszkańców do spacerów.

12 000,00

Projekt zakłada dodatkowe patrole policji
na terenie Dzielnicy ze szczególnym
uwzględnieniem osiedli Opatkowice,
Swoszowice, Wróblowice,Soboniowice,
Rajsko. W ostatnim okresie na terenie ww
osiedli miały miejsce incydenty kradzieży,
zakłócania porządku, włamania do domów
oraz samochodów.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Dzielnicy X Swoszowice

46 000,00

DZIELNICA X SWOSZOWICE
BO.D10.2/21

Patrole Policji na terenie Dzielnicy X
Swoszowice

BO.D10.3/21

Nowa nawierzchnia na
ul.Taklińskiego

Projekt zakłada wymianę starej nawierzchni
asfaltowej na nową. Obecny stan
nawierzchni ul.Taklińskiego jest w bardzo
złym stanie.

Projekt zakłada remont nawierzchni ulicy Taklińskiego, która charakteryzuje się bardzo dużym
natężeniem ruchu. Wykonanie nowej nawierzchni przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, poprawi
infrastrukturę miejska i estetykę otoczenia.

BO.D10.4/21

Paczki świąteczne dla Seniorów
zamieszkałych na terenie Dzielnicy
X Swoszowice

Projekt zakłada przygotowanie paczek
świątecznych dla Seniorów powyżej 60 roku
życia, zamieszkałych na terenie Dzielnicy X
Swoszowice, jako wyraz pamięci i uznania

Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie osób starszych zamieszkałych na terenie
Dzielnicy X Swoszowice poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu tej grupy osób, podniesienie jakości
życia osób starszych.

500 000,00

18 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

Projekt zakłada wymianę nawierzchni na ul.
Miejscowej oraz remont poboczy.

Projekt zakłada wymianę nawierzchni ul. Miejscowej, która stanowi drogę dojścia i dojazdu do domów,
szkoły i kościoła. Wykonanie nowej nawierzchni przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, poprawi
infrastrukturę miejską i estetykę otoczenia.

150 000,00

Dzięki realizacji tego zadania zostaną
wyremontowane ulice i chodniki, które
wymagają pilnych napraw. Remonty
wpłyną na poprawę bezpieczeństwa i
komfortu życia wszystkich mieszkańców
naszej dzielnicy.

Projekt zakłada remont nawierzchni chodników i ulic o dużym natężeniu ruchu. Stanowią one dojścia
do szkół, przedszkoli, miejsc pracy i miejsc zamieszkania. Wykonanie nowych nawierzchni przyczyni
się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu pieszych i pojazdów, poprawi infrastrukturę miejską i
estetykę otoczenia.

544 250,00

Projekt obejmuje remont, modernizację lub
zagospodarowanie miejsc przeznaczonych
do rekreacji na terenie 2 osiedli Dzielnicy X:
Klin, Opatkowic, Swoszowic. Dzięki
zagospodarowaniu tych miejsc Mieszkańcy
będą chętniej korzystać z miejsc rekreacji.

Projekt zakłada remont, modernizację lub zagospodarowanie miejsc przeznaczonych do rekreacji na
terenie Dzielnicy X. Rewitalizacja tych miejsc stworzy przyjazną przestrzeń i zachęci mieszkańców do
spędzania czasu na świeżym powietrzu. Realizacja zadania uatrakcyjni teren Dzielnicy X.

500 000,00

Zagospodarowanie czasu wolnego
mieszkańców naszej dzielnicy, a w
szczególności dzieci i młodzieży, poprzez
organizację, profesjonalnych, bezpłatnych
zajęć biegowo-ruchowych na terenie
osiedli: Swoszowice, Wróblowice,
Opatkowice i Kliny.

Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców dzielnicy X, a w szczególności dzieci i młodzieży,
poprzez organizację profesjonalnych, bezpłatnych zajęć biegowo - ruchowych na terenie osiedli:
Swoszowice, Wróblowice, Opatkowice i Kliny.

Rodzice mają dostęp do różnych źródeł
opisujących prawidłowy rozwój dzieci.
Jednak często, nawet po przeczytaniu
artykułów, książek i publikacji, nie są
pewni, czy ich maleństwa rozwijają się
prawidłowo dlatego należy zapewnić im
dostęp do wiedzy.

Długoterminowymi efektami realizacji przedmiotowego projektu będzie w szczególności:wzmocnienie kompetencji rodzicielskich i podniesienie świadomości w zakresie rozwoju dzieci w wieku
przedszkolnym, w tym w obszarze wychowania, zdrowia oraz promowania zdrowego trybu życia,wzrost świadomości rodziców w zakresie relacji z dziećmi i wzmocnienie więzi rodzinnych, umożliwienie rodzicom nawiązania kontaktów z innymi rodzicami co może przełożyć się po
zakończeniu projektu na powstanie nieformalnych grup wsparcia, dających rodzicom możliwość
podzielenia się doświadczeniami czy porozmawiania o problemach z zakresu zdrowia, rozwoju dzieci
itp.,- umożliwienie nawiązania kontaktów społecznych oraz integracja społeczności lokalnej.

38 500,00

za angażowanie się w życie społeczne
lokalnej społeczności.
BO.D10.5/21

ul. Miejscowa w Opatkowicach
wymiana nawierzchni ulicy.

BO.D10.6/21

REMONTY ULIC: SAWICZEWSKICH,
TAKLIŃSKIEGO I GUMOWSKIEGO

BO.D10.7/21

BUDOWA NOWYCH MIEJSC
REKREACJI NA 3 OSIEDLACH
DZIELNICY X

BO.D10.12/21

Ogólnodostępne zajęcia biegowe
na terenie Dzielnicy X

BO.D10.14/21

Mamo, tato! Sprawdź jak się
rozwijam.

BO.D10.15/21

Łączymy pokolenia: Senior, Rodzic,
Wnuczek(-a)

Dzięki współpracy z Centrum Młodzieży im.
H. Jordana możliwe będzie zapewnienie
nieodpłatnie: Wyjazdu do ośrodka Centrum
Wypoczynku JordaNova w Gołkowicach
Górnych, wycieczek, seansów w kinie
PARADOX oraz zajęć z instruktorami dla
całych rodzin.

Efekty długoterminowe projektu to między innymi: 1. Integracja międzypokoleniowa, w tym
zacieśnienie więzi pomiędzy dziadkami i wnukami (projekt oferuje różnorodne formy spędzania
wolnego czasu seniorów z wnukami). 2. Aktywizacja wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży,
rodziców i seniorów.

87 500,00

BO.D10.17/21

Biblioteka dla Ciebie – przyjemne z
pożytecznym

Projekt dotyczy : zakupu nowości
wydawniczych, audiobooków, kodów
dostępu do platformy e-booków,
dofinansowania działalności kulturalnoedukacyjnej, zakupu wyposażenia do
prowadzenia działalności kulturalnoedukacyjnej Filii 35 .

Zwiększenie zasobu bibliotecznego, rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej, wzrost aktywności
czytelniczej.

21 000,00

7 200,00

Numer
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Tytuł zadania
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Szacunkowy
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BO.D10.21/21

Rodzinne spacery po Krakowie

Spacer z zajęciami terenowymi
angażującymi dzieci. Trasy będą miały jak
najwięcej przyrodniczych niezwykłości,
gdzie dzieci zaopatrzone w lupki, taśmy i
pojemniki do zbierania zamienią się w
prawdziwych przyrodników-naukowców.

Realizacja projektu skutkować będzie poszerzeniem oferty skierowanej do całych rodzin w okresie
weekendowym (niedziela). W długofalowej perspektywie projekt przyczyni się do aktywizacji rodzin,
wpłynie pozytywnie na ich kondycję psycho-fizyczną i zdrowotną. Ważnym elementem będzie również
integracja pokoleniowa. Ponadto projekt zachęci uczestników do spędzania wolnego czasu w sposób
aktywny, kształtując ich pozytywne nawyki. Pozwoli również wzbudzić w nich ciekawość poznawania
swojego miasta. Przyczyni się do pogłębiania dumy z bycia mieszkańcem Krakowa i wiedzy na jego
temat.

3 400,00

BO.D10.22/21

Warsztaty rękodzielnicze

Cykl warsztatów zachęcających
uczestników do wykonywania rzeczy
samodzielnie zamiast sięgania po
"gotowce", skierowany do wszystkich grup
wiekowych i całych rodzin. 4 bloki:
projektowanie i szycie, stolarstwo i
majsterkowanie, ceramika, florystyka

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju zainteresowań, konkretnych umiejętności i talentów
uczestników. Podczas warsztatów uczestnicy będą rozwijać wyobraźnię i kreatywne myślenie.
Warsztaty rękodzielnicze wyciszą, zrelaksują, wzmocnią poczucie wartości. Pokażą jak wiele pięknych
rzeczy można wykonać własnymi rękami ucząc jednocześnie cierpliwości i wytrwałości. Zachęcą do
dalszej pracy, uwrażliwiając na sztukę. Takie warsztaty stanowią atrakcyjną odskocznię od
codzienności i obowiązków.

33 800,00

BO.D10.23/21

Pracownia wsparcia i rozwoju dla
dzieci i młodzieży

Cykle warsztatów o tematyce , społecznopsychologicznej dla dzieci i młodzieży
(warsztaty logopedyczne , kreatywne,
logorytmiczne, trening umiejętności
społecznych) wspierające walkę ze
skutkami pandemii i izolacji.

Projekt w długoterminowej perspektywie będzie miał na celu wsparcie dla dzieci i młodzieży w
trudnym okresie popandemicznym. Poprzez warsztaty zawarte w projekcie pozytywnie wpłynie na
rozwój uczestników. Przyczyni się do przełamania nieśmiałości, wzmocni pewność siebie, a co za tym
idzie pomoże młodym ludziom w lepszej integracji pomiędzy rówieśnikami i funkcjonowaniu w
społeczeństwie.

14 700,00

BO.D10.24/21

REMONT CHODNIKÓW:
BOROWINOWA, ŻELAZOWSKIEGO,
CHAŁUBIŃSKIEGO

Wyremontowane zostaną chodniki wzdłuż
ulicy Borowinowej, R. Żelazowskiego, T.
Chałubińskiego oraz będą zamontowane
ławki przy ul. Merkuriusza Polskiego,
Myślenickiej i Sztaudyngera.

Projekt zakłada remont chodników wzdłuż wskazanych ulic. Ulice te, cechują się dużym natężeniem
ruchu pieszych i pojazdów. Zaproponowane remonty chodników przyczynią się do poprawy
bezpieczeństwa i komfortu pieszych i pojazdów, poprawią infrastrukturę miejską i ułatwią korzystanie
z niej. Z zamontowanych w pobliżu chodnika ławek skorzystają osoby potrzebujące odpoczynku.

337 200,00

BO.D10.25/21

REMONT NAWIERZCHNI ULIC
GRZEPSKIEGO

W ramach projektu wyremontowana
zostanie nawierzchnie ulicy S. Grzepskiego.
Realizacja zadania wpłynie na poprawę
bezpieczeństwa Mieszkańców i estetykę
otoczenia.

Projekt zakłada remont ulicy Grzepskiego o dużym natężeniu ruchu pieszych i pojazdów. Wykonanie
nowej nawierzchni ulicy przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu pieszych i pojazdów,
poprawi infrastrukturę miejską i estetykę otoczenia.

290 000,00

BO.D10.26/21

Sortujmy na polu!

Zadziałajmy na rzecz środowiska i
wizerunku miasta! W miejscach najbardziej
uczęszczanych przez spacerujących
mieszkańców postawmy 3 praktyczne a
estetyczne kosze do segregacji odpadów.

Projekt zakłada zakup i montaż koszy do segregacji odpadów w najczęściej uczęszczanych miejscach
przez Mieszkańców Dzielnicy X tj. na terenie parków, placów zabaw i pętli komunikacyjnych. Obecnie,
na terenie Dzielnic, niewiele jest koszy tego typu, w związku z czym realizacja zadania pozwoli
poprawne sortowanie odpadów oraz wpłynie na rozwój świadomości ekologicznej wśród Mieszkańców.

106 800,00

BO.D10.28/21

STRAŻACY OCHOTNICY DLA NASZEJ
DZIELNICY

Projekt ma na celu doposażyć jednostkę
OSP Zbydniowice w nowe ubrania
specjalne, sprzęt łączności, automatyczny
defibrylator zewnętrzny, zestaw fantomów
szkoleniowych do reanimacji, pralkę i
suszarkę do ubrań specjalnych oraz
materiały edukacyjne.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy.

130 000,00

BO.D10.29/21

800 biletów dla Seniorów w Kinie
Paradox!

Celem projektu jest zachęcenie
mieszkańców Dzielnicy, którzy ukończyli
60. rok życia, do aktywnego uczestnictwa w
życiu kulturalnym miasta poprzez

Projekt ma na celu aktywizację seniorów, w tym zachęcenie ich do udziału w wydarzeniach
kulturalnych i spędzania wolnego czasu w gronie osób o podobnych zainteresowaniach.

11 600,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

przekazanie im 800 darmowych biletów do
kina.
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE
BO.D11.1/21

KRAKOWSKI POŁUDNIK ZEROWY
przy Szkole Podstawowej nr 55.

KRAKOWSKI POŁUDNIK ZEROWY oznaczenie linii południka "Polskiego
Greenwich" przy Szkole Podstawowej nr 55,
celem stworzenia lokalnej atrakcji
edukacyjnej, podnoszącej świadomość
wkładu polskich astronomów i geografów w
wiedzę o świecie.

Oznaczenie krakowskiego południka zerowego pełnić będzie rolę lokalnej atrakcji, wpłynie na
wzbogacenie wiedzy z zakresu geografii, fizyki i astronomii, a także historii w zakresie wielkich
dokonań naukowych Polaków. Na linii południka będzie można organizować pokazy i eksperymenty,
lekcje plenerowe oraz pikniki naukowe.

25 000,00

BO.D11.5/21

Biblioteka Filia nr 40 - książkomat i
kody dostępu do e-booków
dostępne 24h

Projekt ten umożliwi czytelnikom biblioteki
zwracanie i wypożyczanie książek 24 h/7
dni w tygodniu Dzięki książkomatowi
możesz wypożyczyć książki w czasie
lockdownu. Dzięki kodom do e-booków
możesz czytać je na swoim urządzeniu.

Realizacja projektu ułatwi dostęp do nowości wydawniczych, usprawni proces udostępniania zasobów
bibliotecznych, pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie biblioteki.

255 000,00

BO.D11.6/21

Biblioteka z ofertą dla dzieci

Zakup materiałów bibliotecznych np.
książek, komiksów, prenumerata
czasopism przeznaczonych dla dzieci

Realizacja projektu pozwoli na zaspokojenie środowiskowych potrzeb czytelniczych, spowoduje wzrost
zainteresowania księgozbiorem biblioteki i poszerzenie oferty adresowanej do dzieci.

14 000,00

BO.D11.7/21

Sadzonki dla Podgórzan

Projekt zakłada zakup oraz rozdanie
mieszkańcom dzielnicy XI - Podgórze
Duchackie dwóch tysięcy sadzonek
kwiatów, krzewów i ziół oraz
umożliwiających ich uprawę doniczek. To
szansa na spopularyzowanie miejskiego
ogrodnictwa w naszej dzielnicy!

Projekt zakłada zakup oraz rozdanie mieszkańcom dzielnicy XI - Podgórze Duchackie dwóch tysięcy
sadzonek kwiatów, krzewów i ziół oraz umożliwiających ich uprawę doniczek. Projekt ma na celu
spopularyzowanie miejskiego ogrodnictwa na terenie Dzielnicy XI. Realizacja zadania wpłynie na
poprawę estetyki przestrzeni ogródkowych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie bloków oraz
miejskich balkonów. To także szansa aby zainteresować mieszkańców tematem ekologii i ogrodnictwa
miejskiego. Projekt pozytywnie wpłynie na poczucie odpowiedzialności za wspólną przestrzeń wśród
młodych i zachęci ich do podejmowania aktywności w dziedzinie miejskiego ogrodnictwa.

36 000,00

BO.D11.8/21

Szydełko, koraliki, MATEMATYKA

Nauka szydełkowania i tkactwa
koralikowego z elementami innych technik
rękodzielniczych dla uczniów szkół
podstawowych, połączona z praktycznym
zastosowaniem zdobytych umiejętności
przy wykorzystaniu prostych działań
matematycznych.

Propozycja zadania w zakresie nauki szydełkowania i tkactwa koralikowego z elementami innych
technik rękodzielniczych dla uczniów szkół podstawowych, połączona z praktycznym zastosowaniem
zdobytych umiejętności przy wykorzystaniu prostych działań matematycznych. Realizacja projektu
wpłynie na rozwijanie zdolności manualnych i kształtowanie zdolności poznawczych dzieci.
Szydełkowanie poprawia koordynacje ruchową i uczy zarządzania wieloma informacjami jednocześnie.
Korzystanie z szydełka sprzyja nauce zasad geometrii oraz ćwiczy zdolności matematyczne. Ponadto
zajęcia proponowane w projekcie stymulują i rozwijają wrażliwość dzieci, uspokajają, poprawiają
pamięć i koncentrację, podnoszą samoocenę.

92 320,00

BO.D11.9/21

Ptasia stołówka

Celem projektu jest zamontowanie tzw.
”Kaczkomatu” dla populacji ptactwa,
przebywającego w Parku Duchackim
(Kraków, ul. Malborska, Dzielnica XI). W
maszynach tych znajdować się będzie
darmowy pokarm odpowiedni dla kaczek.

Projekt zakłada zakup i montaż tzw. „Kaczkomatu”, wyposażonego w darmowy pokarm odpowiedni do
karmienia kaczek, na terenie Parku Duchackiego w Dzielnicy XI. Realizacja zadania przyczyni się do
wzrostu świadomości mieszkańców jak nie szkodzić ptactwu i ekosystemowi i tym samym pozwoli na
ograniczenie dokarmiania ptaków nieodpowiednim dla nich pokarmem.

14 000,00

BO.D11.11/21

Małe smoki w kimonach- bezpłatne
zajęcia dla dzieci

Nadrzędnym celem w realizacji projektu
jest wyrównywanie szans dzieci i młodzieży
w wszechstronnym rozwoju
psychofizycznym poprzez sport. Projekt
będzie polegał na przeprowadzeniu
bezpłatnych zajęć ju-jitsu dla dzieci

Celem realizacji projektu jest wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w wszechstronnym rozwoju
psychofizycznym poprzez sport. Projekt będzie polegał na przeprowadzeniu bezpłatnych zajęć z jujitsu dla dzieci uczęszczających do szkół.

30 060,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

W ramach zorganizowanych zajęć sportoworekreacyjnych mieszkańcy Dzielnicy XI
będą mogli uczestniczyć w zajęciach
przekrojowych typu cross- kettle.

Projekt będzie dotyczyć zorganizowanych zajęć sportowo - rekreacyjnych gdzie mieszkańcy dzielnicy
XI będą mogli uczestniczyć w zajęciach przekrojowych typu cross - kettle.

27 026,00

87 500,00

uczęszczających do szkół .
BO.D11.13/21

My też chcemy być fit!

BO.D11.15/21

Łączymy pokolenia: Senior, Rodzic,
Wnuczek(-a)

Dzięki współpracy z Centrum Młodzieży im.
H. Jordana możliwe będzie zapewnienie
nieodpłatnie: Wyjazdu do ośrodka Centrum
Wypoczynku JordaNova w Gołkowicach
Górnych, wycieczek, seansów w kinie
PARADOX oraz zajęć z instruktorami dla
całych rodzin.

Efekty długoterminowe projektu to między innymi: 1. Integracja międzypokoleniowa, w tym
zacieśnienie więzi pomiędzy dziadkami i wnukami (projekt oferuje różnorodne formy spędzania
wolnego czasu seniorów z wnukami). 2. Aktywizacja wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży,
rodziców i seniorów.

BO.D11.16/21

Gniazdo mocy KS Orzeł - Budowa
siłowni na świeżym powietrzu

Projekt przewiduje utworzenie
ogólnodostępnej siłowni na świeżym
powietrzu, z której będą korzystać dzieci,
młodzież i mieszkańcy Piasków Wielkich i
Nowych. Miejsce to będzie służyć
wszystkim bez względu na wiek czy poziom
sprawności fizycznej.

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

120 000,00

BO.D11.22/21

450 tys. złotych na Park
Kurdwanowski

Dofinansowanie prac związanych z
rewitalizacją Parku Kurdwanowskiego. W
ramach projektu planowane jest
zagospodarowanie całego terenu parku
poprzez m.in. remont alejek, montaż
nowych ławek i koszy, atrakcje dla dzieci i
młodzieży.

Projekt zakłada dofinansowanie prac związanych z rewitalizacją Parku Kurdwanowskiego, zgodnie z
istniejącym projektem. Realizacja zamierzenia wpłynie na bezpieczeństwo użytkowników i odczucia
estetyczne związane z zwiększeniem atrakcyjności parku.

450 000,00

BO.D11.23/21

Nasadzenie roślin odstraszających
kleszcze w Dz. XI

Nasadzenie roślin odstraszających kleszcze
i komary na terenach zielonych
ogólnodostępnych w Dzielnicy XI (m.in.
Parki, Łąki kwietne). Zasadzone zostaną
takie rośliny jak np: czeremcha, czosnek
niedźwiedzi, rozmaryn lekarski, kocimiętka,
czy lawenda.

Projekt zakłada nasadzenie roślin odstraszających kleszcze i komary na ogólnodostępnych terenach
zielonych Dzielnicy XI. Nasadzenie tego typu roślin pozwoli na ograniczenie zagrożenia groźnymi
chorobami odkleszczowymi.

30 000,00

BO.D11.25/21

Zakup strojów ludowych i
instrumentów dla Zespołu
Krakowiak

Celem projektu jest zakup strojów
ludowych i instrumentów muzycznych do
prezentacji programów artystycznych z
regionów Polski. Realizacja projektu
umożliwi uczestnikom ich pokaz na
warsztatach, koncertach dla dzieci,
młodzieży, lokalnej społeczności.

Działalność Międzyszkolnego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Krakowiak” jest wpisana w działalność
kulturalną i edukacyjną dzielnicy XI w Krakowie. Celem projektu jest wsparcie zespołu artystycznego
poprzez wyposażenie w instrumenty muzyczne oraz stroje stanowiące integralny element strojów
dzieci występujących na koncertach. Publiczność dzięki oryginalnym strojom poznaje historię i kulturę
naszego regionu i kraju. W ramach projektu przewidziany jest zakup elementów strojów oraz
instrumentów muzycznych do prezentacji programów artystycznych przez dzieci z terenu dzielnicy XI.

21 000,00

BO.D11.26/21

Bezpieczne przejścia dla pieszych!

Bezpieczne przejście dla pieszych =
dodatkowe oświetlenie lampami LED, znak
D-6 przejścia z folią odblaskową.

Poprawa bezpieczeństwa pieszych zbliżających się do przejścia i wkraczających na nie.

BO.D11.27/21

Śladami Mickey Tysona - bezpłatne
zajęcia dla dzieci

Projekt będzie polegał na przeprowadzeniu
bezpłatnych zajęć boksu dla dzieci i
młodzieży szkolnej

Realizacja projektu jest szansą dla wszystkich chętnych dzieci i młodzieży bez względu na status
majątkowy na dostęp do sportu i profesjonalnego szkolenia. Zwiększenie aktywności sportowej wśród
dzieci i młodzieży, promocja kultury fizycznej i zdrowego trybu życia.

189 000,00

33 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

BO.D11.28/21

Oświetlenie stadionu KS.Armatura
Kraków wraz z monitoringiem

Zadanie dotyczy budowy oświetlenia wraz z
monitoringiem na stadionie Klubu
Sportowego Armatura Kraków

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

BO.D11.29/21

Podgórze Duchackie w formie zajęcia rekreacyjno - sportowe

Organizacja zajęć rekreacyjno- ruchowych
dla dorosłych mieszkańców Dzielnicy XI
Podgórze Duchackie. Zajęcia obejmowałyby
takie aktywności jak: treningi z kijkami
nordic walking, pilates , ćwiczenia cardio,
ćwiczenia rozciągające oraz 4 wycieczki.

Projekt ma służyć umożliwieniu mieszkańcom dzielnicy XI powrotu do formy poprzez organizację zajęć
ruchowych i rekreacyjnych, w których mogą brać udział osoby o lepszej sprawności fizycznej jak i
takie, które zaczynają swoja przygodę z fitnessem.

BO.D11.31/21

Sportowa Malborska – Street
Workout, OCR i plac zabaw

Stwórzmy atrakcyjne miejsce do
uprawiania sportu i zabaw ruchowych na
podwórku Szkoły Podstawowej przy
Malborskiej 98 – dla uczniów i wszystkich
aktywnych mieszkańców Woli Duchackiej urządzenie Street Workout, klatka OCR
oraz sportowy plac zabaw.

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

BO.D11.32/21

Wolskie opowieści

Organizacja 4 spotkań mieszkańców, w
celu zebrania wspomnień oraz fotografii,
tych dawnych i tych nowych.
Uwieńczeniem będzie wydanie Kroniki
Dziejowej Woli Duchackiej. Głównym celem
jest poczucie przynależności do wspólnoty
Wolan.

Głównym celem jest zwiększenie poczucia przynależności do wspólnoty Wolan, zapoznanie nowych
mieszkańców Woli Duchackiej zamieszkujących nowo wybudowane budynki z historią miejsca które
wybrali do życia. Utrwalenie przekazów, wspomnień starszych mieszkańców, przekazanie ich
młodszym. Mieszkańcy mieli by szansę integracji społecznej podczas wspólnych spotkań. Każdy
miałby szansę opowiedzieć i zapisać wspomnienie z dziejów swojej rodziny, na kartach historii Woli
Duchackiej . W długoterminowej perspektywie realizacja projektu przyczyni się do zintegrowania
lokalnej społeczności, pozytywnie wpłynie na wzmacnianie partycypacji społecznej oraz więzi
wspólnotowych i lokalnego patriotyzmu.

23 800,00

BO.D11.33/21

Sortujmy na polu!

Zadziałajmy na rzecz środowiska i
wizerunku miasta! W miejscach najbardziej
uczęszczanych przez spacerujących
mieszkańców postawmy 3 praktyczne a
estetyczne kosze do segregacji odpadów.

Projekt zakłada zakup i montaż koszy do segregacji odpadów w najczęściej uczęszczanych miejscach
przez Mieszkańców Dzielnicy XI tj. na terenie parków, placów zabaw i pętli komunikacyjnych. Obecnie,
na terenie Dzielnic, niewiele jest koszy tego typu, w związku z czym realizacja zadania pozwoli
poprawne sortowanie odpadów oraz wpłynie na rozwój świadomości ekologicznej wśród Mieszkańców.

53 400,00

BO.D11.37/21

Przebudowa ogródka
jordanowskiego przy ul. Heila

Projekt zakłada stworzenie wspaniałego
miejsca zabaw dla maluszków i dzieci
starszych przy ul. Heila. Wyposażenie
skromnego ogródka jordanowskiego w
dodatkowe atrakcje dla dzieci, ławki dla
dorosłych, nasadzenia zieleni w postaci
drzew i krzewów oraz

Projekt zakłada doposażenie istniejącego ogródka jordanowskiego przy ul. Heila o dodatkowe atrakcje
dla dzieci, ławki oraz nasadzenia nowych drzew, krzewów i kwiatów. Realizacja zadania uatrakcyjni
okolicę, nowe nasadzenia ograniczą silne działanie promieni słonecznych.

401 300,00

BO.D11.39/21

Profesjonalne, bezpłatne zajęcia
biegowe dla mieszkańców

Zagospodarowanie czasu wolnego i
zachęcanie do aktywności fizycznej
mieszkańców dzielnicy a w szczególności
dzieci i młodzieży, poprzez organizację
profesjonalnych i bezpłatnych zajęć
biegowo-ruchowych na terenie
Kurdwanowa, Woli Duchackiej i Piasków

Zagospodarowanie czasu wolnego i zachęcenie do aktywności fizycznej mieszkańców dzielnicy, a w
szczególności dzieci i młodzieży, poprzez organizację profesjonalnych i bezpłatnych zajęć biegoworuchowych na terenie Kurdwanowa, Woli Duchackiej i Piasków.

9 600,00

BO.D11.40/21

Plac zabaw na Kurdwanowie bezpiecznie i kreatywnie

Projekt dotyczy budowy placu zabaw na
terenie os. Stary Kurdwanów. Powstały
obiekt będzie miejscem przeznaczonym dla

Projekt zakłada utworzenie ogólnodostępnej strefy rekreacji i zabaw dzieci w postaci zrealizowania
placu zabaw, którego budowa wpłynie na zwiększenie atrakcyjności okolicy oraz będzie miejscem
spotkań Mieszkańców różnych grup wiekowych, którzy w sposób aktywny będą mogli spędzać czas.

568 000,00

364 000,00

54 300,00

248 500,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

mieszkańców osiedla - do odpoczynku,
zrelaksowania się i aktywnego spędzania
wolnego czasu na świeżym powietrzu.

Dodatkowo realizacja wpłynie na tworzenie się więzi społecznych.

Szacunkowy
koszt

BO.D11.42/21

Remont schodów przy Przychodni
na os. Kurdwanów

Projekt zakłada remont schodów oraz
chodnika znajdujących się w bliskiej
odległości przy Przychodni Kudrwanów (ul.
Wysłouchów 43).

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie pozytywnie opiniuje projekt nr BO.D11.42/21. Opiniowany
projekt spełnia wymogi określone w regulaminie Budżetu Obywatelskiego. Realizacja przewidzianego
w projekcie zakresu prac jest zasadna, a podany koszt ich wykonania jest realny.

116 000,00

BO.D11.43/21

Klasa czterech żywiołów - Ogród
sensoryczny

„Klasa czterech żywiołów” - Ogród z klasą
przy Szkole Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 162 w Krakowie Żywioł
Pierwszy to łąka kwietna. Żywioł Drugi to
warzywnik. Żywioł Trzeci to dzika natura.
Żywioł Czwarty to ogród sensoryczny.

Udostępnianie ogrodu lokalnej społeczności, który będzie miejscem spotkań i wydarzeń. Wzmocnienie
bioróżnorodności ogrodu przy szkole oraz stworzenie enklawy przyrody w środku miasta.

54 500,00

BO.D11.44/21

800 biletów dla Seniorów w Kinie
Paradox!

Celem projektu jest zachęcenie
mieszkańców Dzielnicy, którzy ukończyli
60. rok życia, do aktywnego uczestnictwa w
życiu kulturalnym miasta poprzez
przekazanie im 800 darmowych biletów do
kina.

Projekt ma na celu aktywizację seniorów, w tym zachęcenie ich do udziału w wydarzeniach
kulturalnych i spędzania wolnego czasu w gronie osób o podobnych zainteresowaniach.

11 600,00

BO.D11.45/21

Rozwijamy kompetencje! - zajęcia
psychologiczne dla dzieci

Celem projektu jest wsparcie rozwoju
kompetencji społecznych i emocjonalnych
dzieci i młodzieży z klas 1 – 8 szkół
podstawowych poprzez zajęcia opierające
się na rozmaitych technikach
psychospołecznych.

Projekt umożliwi dzieciom i młodzieży rozwinięcie kompetencji społecznych i emocjonalnych, co
pozwoli im efektywniej radzić sobie w różnorodnych, codziennych sytuacjach. Rezultatem projektu
będzie również zwiększenie wiedzy rodziców/opiekunów dotyczącej norm rozwojowych u dzieci i
młodzieży oraz sposobów, w jaki najlepiej wpierać i stymulować ich rozwój.

76 000,00

BO.D11.47/21

555 555zł na rewitalizację Parku
Duchackiego

Dofinansowanie rewitalizacji Parku
Duchackiego by przyspieszyć dokończenie
tej ważnej miejscówki na mapie Podgórza
Duchackiego.

Projekt zakłada dofinansowanie rewitalizacji Parku Duchackiego. Przyczyni się to do przyspieszenia
realizacji prac i zwiększenia ich zakresu, a także do szybszego udostępnienia parku do wypoczynku i
rekreacji dla mieszkańców.

BO.D11.48/21

Mamo, tato-sprawdź jak się
rozwijam. Edycja postpandemiczna.

Rodzice mają dostęp do różnych źródeł
opisujących prawidłowy rozwój dzieci.
Jednak często, nawet po przeczytaniu
artykułów, książek i publikacji, nie są
pewni, czy ich dzieci rozwijają się
prawidłowo dlatego należy zapewnić im
dostęp do wiedzy.

Długoterminowymi efektami realizacji przedmiotowego projektu będzie w szczególności:wzmocnienie kompetencji rodzicielskich i podniesienie świadomości w zakresie rozwoju dzieci w wieku
przedszkolnym, w tym w obszarze wychowania, zdrowia oraz promowania zdrowego trybu życia,wzrost świadomości rodziców w zakresie relacji z dziećmi i wzmocnienie więzi rodzinnych, umożliwienie rodzicom nawiązania kontaktów z innymi rodzicami co może przełożyć się po
zakończeniu projektu na powstanie nieformalnych grup wsparcia, dających rodzicom możliwość
podzielenia się doświadczeniami czy porozmawiania o problemach z zakresu zdrowia, rozwoju dzieci
itp.,- umożliwienie nawiązania kontaktów społecznych oraz integracja społeczności lokalnej.

38 500,00

BO.D11.50/21

Oswoić emocje

W ramach projektu w SP nr 55 odbędzie się
roczny cykl warsztatów dla dzieci i
młodzieży z komunikacji oraz emocji, a
także ogólnodostępne dyżury psychologa.
Takie wsparcie psychologiczne w szkołach
jest szczególnie istotne w obecnym czasie
pandemii.

Projekt zakłada organizację warsztatów związanych z tematem emocji i komunikacji oraz konsultacje
psychologa dla dzieci narażonych na problemy okaleczania się i samobójstw. Dostęp do specjalistów
jest szczególne utrudniony, a w okresie pandemii negatywne zjawiska spowodowane izolacją i
brakiem bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami, nasiliły się wśród młodych osób, stąd oferta
uczestnictwa w zajęciach skutecznej komunikacji i zarządzania emocjami. Mając na względzie skutki
społeczne pandemii zadanie ma na celu pomoc i zwiększenie dostępności zajęć dla dzieci i młodzieży,
a w konsekwencji pomoc rodzinom. Ponadto zadanie umożliwi reagowanie na problemy psychiczne i
rozwiązanie problemów dotyczących samobójstw zwłaszcza w okresie pandemii.

75 840,00

555 555,00

Numer
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Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania
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koszt

DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM
BO.D12.2/21

Przystanek Wlotowa bez schodów

Budowa przejścia dla pieszych przez
torowisko tramwajowe pozwalającego dojść
do przystanku "Wlotowa" bez korzystania
ze schodów i przejścia podziemnego.

Poprawa bezpieczeństwa i dostępności do przystanków komunikacji miejskiej „Wlotowa” dla osób
niepełnosprawnych czy prowadzących wózki dziecięce.

80 000,00

BO.D12.8/21

Wybieg dla psów Park Rżąka

Ideą wybiegu dla psów jest stworzenie
ogrodzonego i bezpiecznego miejsca, gdzie
psy będą mogły przebywać bez smyczy i
kagańca korzystając z pełni swojej
swobody. Jest to także teren rekreacyjny
dla właścicieli psów, pozwalający na
zabawę z pupilem.

Projekt zakłada utworzenie bezpiecznego i ogrodzonego wybiegu dla psów na terenie Parku Rżąka.
Inwestycja stworzy atrakcyjniejsze warunki do swobodnego wyprowadzania psów, czworonogi
przebywające na wybiegu nie będą zagrażać przechodniom czy dzieciom przebywającym na pobliskim
placu zabaw.

340 000,00

BO.D12.9/21

Rewitalizacja Placu Zabaw - Stary
Bieżanów

Zwiększenie ilości atrakcji dla najmłodszych
dzieci oraz zwiększenie ilości ławek dla
rodziców (obecna ilość jest
niewystarczająca).

Projekt przewiduje doposażenie placu zabaw przy ul. Popiełuszki, w ramach zadania planuje się zakup
i montaż urządzeń zabawowych oraz ławek z oparciem i leżaków miejskich. Inwestycja uatrakcyjni
istniejący plac zabaw i zachęci mieszkańców każdej z grup wiekowych do spędzania czasu na świeżym
powietrzu.

320 000,00

BO.D12.10/21

Plac zabaw przy Aleksandry nie
tylko dla dzieci

Projekt zakłada wymianę urządzeń siłowych
oraz posadowienie nowych elementów
zabawowych przy placu zabaw przy ul.
Aleksandry w celu utworzenia miejsca
aktywności dla dzieci i dorosłych

Projekt zakłada stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych przy
placu zabaw przy ul. Aleksandry. W ramach zadania zaplanowano montaż urządzeń siłowych oraz
doposażenie placu zabaw o nowe elementy zabawowe zgodnie z istniejącym projektem wykonanym w
2021 r. Realizacja zwiększy atrakcyjność placu zabaw, cieszącego się dużą popularnością wśród
okolicznych Mieszkańców.

130 000,00

BO.D12.12/21

Siłownia i teren wypoczynkowy
koło Orlika

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna obok
boiska orlik, obejmująca siłownię
zewnętrzną, ławki, leżaki i hamaki

Projekt zakłada utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej w pobliżu istniejącego boiska. W zakresie
projektu uwzględniono montaż urządzeń siłowych a także ławki, hamaki i leżaki itp. Realizacja wpłynie
na sprawność fizyczną użytkowników, pozwoli na poprawę estetyczną przestrzeni i uporządkowanie
zaniedbanego terenu.

357 000,00

BO.D12.14/21

Park kieszonkowy na Osiedlu
Złocień

Parki kieszonkowe cieszą się olbrzymią
popularnością w naszym mieście. Mają one
na celu stworzenie w przestrzeni miejskiej
małych, przyjaznych terenów zielonych
służących szeroko pojętej rekreacji.

Projekt zakłada utworzenie parku kieszonkowego - miejsca rekreacji i wypoczynku na terenie Osiedla
Złocień. Inwestycja przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności terenu dzielnicy, ogólnodostępna,
zielona przestrzeń wpłynie korzystnie na samopoczucie mieszkańców oraz nawiązywanie więzi
społecznych.

630 000,00

BO.D12.16/21

Łączymy pokolenia: Senior, Rodzic,
Wnuczek(-a)

Dzięki współpracy z Centrum Młodzieży im.
H. Jordana możliwe będzie zapewnienie
nieodpłatnie: Wyjazdu do ośrodka Centrum
Wypoczynku JordaNova w Gołkowicach
Górnych, wycieczek, seansów w kinie
PARADOX oraz zajęć z instruktorami dla
całych rodzin.

Efekty długoterminowe projektu to między innymi: 1. Integracja międzypokoleniowa, w tym
zacieśnienie więzi pomiędzy dziadkami i wnukami (projekt oferuje różnorodne formy spędzania
wolnego czasu seniorów z wnukami). 2. Aktywizacja wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży,
rodziców i seniorów.

87 500,00

BO.D12.17/21

Czytam, bo lubię!

„Czytam, bo lubię!” to projekt, którego
celem jest zakup nowości wydawniczych
(książek, komiksów, audiobooków) do filii
Biblioteki Kraków zlokalizowanych na
terenie Dzielnicy XII.

Realizacja projektu pozwoli na zaspokojenie różnorodnych potrzeb czytelniczych mieszkańców
Dzielnicy XII. Poprzez dodatkowy zakup nowych, interesujących merytorycznie i wydawniczo pozycji,
wzrośnie atrakcyjność oferty biblioteki, co spowoduje wzrost czytelnictwa w regionie. Czytelnicy
słabowidzący będą mogli skorzystać z audiobooków oraz z książek z dużą czcionką.

45 000,00

BO.D12.18/21

Skutki pandemii zwalczymy warsztaty Wam zapewnimy!

Aby walczyć ze skutkami pandemii i
izolacji, które najbardziej odczuwają dzieci i

Propozycja organizacji warsztatów dla uczniów szkół podstawowych z zakresu projektowania gier
komputerowych, samoobrony, aktorstwa, szydełkowania i dogoterapii wzmocni więzi i relacje między

38 360,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

młodzież, proponujemy cykl warsztatów:
projektowanie gier, samoobrona,
szydełkowanie, dogoterapia. Uczestnicy
odkryją nowe pasje i odzyskają chęć
działania.

uczestnikami, przyczyni się do zmniejszenia poczucia izolacji spowodowanej pandemią. Długotrwała
izolacja domowa sprawiła, iż dzieci i młodzież zostały narażone na osamotnienie, marazm, brak
motywacji, stres oraz zmienność nastrojów. Realizacja zadania umożliwi uczestnikom powrót do
normalności, przyczyni się do odbudowy samooceny i pozwoli uzyskać zapał do działania.
Różnorodność tematyki warsztatów sprawi, iż każdy znajdzie dla siebie zajęcia, które pozwolą rozwijać
i odkrywać swoje pasje oraz zainteresowania.

Wymiana nawierzchni boiska do
koszykówki i boiska do siatkówki/piłki
nożnej na nawierzchnię poliuretanową.

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

"Muzyka i Sacrum dla każdego" to cykl
bezpłatnych koncertów dla mieszkańców
Dzielnicy Bieżanów-Prokocim. Kulturalne
centrum - blisko Ciebie. Przyjdź - Posłuchaj
- Przeżyj.

Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na promocję i kontakt z kulturą wysoką oraz zachęci
mieszkańców do częstszego korzystania z takiej formy. Projekt organizowany jest pod hasłem
„Kulturalne centrum – blisko Ciebie. Przyjdź-Posłuchaj-Przeżyj” co spowoduje skorzystanie z
podobnych ofert przez osoby niepełnosprawne oraz osoby o niższym statusie ekonomicznym. Patrząc
na ubiegłoroczne realizacje takich koncertów projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony
mieszkańców i przyczyni się do powstania nowej oferty kulturalnej dla wszystkich mieszkańców.
Projekt zakłada stworzenie dla wszystkich mieszkańców dzielnicy kulturalnego centrum poza centrum
na zasadzie: blisko, bezpłatnie, bez barier. Poszerzy również ofertę kulturalną na terenie dzielnicy.

44 250,00

Tworzymy przestrzeń w której łączymy
osoby potrzebujące pomocy i chcące
pomagać. To projekt, dzięki któremu
pomożemy najbardziej potrzebującym
mieszkańcom Dzielnicy, wzmocnimy
działanie lokalnych wolontariatów i
zorganizujemy szereg akcji społecznych

Projekt zakłada niesienie pomocy drugiemu człowiekowi poprzez aktywny udział mieszkańców
dzielnicy XII dla innych mieszkańców Dzielnicy. Zwrócenie uwagi na potrzeby drugiego człowieka
przyczyni się do poczucia bycia potrzebnym, uwrażliwi na drugiego człowieka. Realizacja projektu
zapobiega wykluczeniu społecznemu w szczególności osób potrzebujących pomocy, zwracając uwagę
na ich trudności. Daje też możliwość realizacji siebie poprzez wolontariat otwierając się na drugiego
człowieka. W związku z powyższym propozycja zadania do budżetu obywatelskiego o charakterze
dzielnicowym „Centrum Pomocowe” została zweryfikowana pozytywnie.

80 000,00

BO.D12.19/21

Modernizacja boiska do koszykówki
i piłki nożnej przy SP 148

520 610,00

BO.D12.23/21

Muzyka i Sacrum dla każdego

BO.D12.24/21

Centrum Pomocowe dla Dzielnicy
XII

BO.D12.25/21

Doposażenie - Parku Aleksandry

Dokończenie doposażenia Parku
Aleksandry. Mała architektura, alejki, ławki,
kosze na śmieci)

Projekt zakłada doposażenie Parku Aleksandry w elementy małej architektury, w tym ławki i kosze na
śmieci, na jego terenie mają również zostać wykonane alejki parkowe. Inwestycja częściowo przyczyni
się do zagospodarowania niedoposażonych obszarów Parku, podniesie walory estetyczne terenu,
stworzy bardziej atrakcyjną i przyjazną przestrzeń, co zachęci mieszkańców do aktywnego korzystania
z czasu na świeżym powietrzu oraz integracji społecznej.

400 000,00

BO.D12.26/21

Plac zabaw przy Przedszkolu 176 w
Krakowie

Doposażenie placu zabaw dla najmłodszych
przy przedszkolu 176 w Krakowie

Efektem realizacji wniosku jest doposażenie przedszkolnego placu zabaw, w celu zachęcenia dzieci do
dłuższego spędzania czasu na polu i aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.

70 000,00

BO.D12.27/21

ZRÓBMY SOBIE PARK - etap II

Tegoroczny projekt zakłada przekształcenie
nieużytkowanego terenu zielonego w park.
Znajduje się on na działkach Gminy
Kraków, w obowiązującym planie
zagospodarowania oznaczony jest jako
teren zieleni urządzonej ZP.

Projekt zakłada przekształcenie nieużytkowanego terenu zlokalizowanego na osiedlu Nowy Prokocim
w park, projekt jest kontynuacją zadania z ubiegłorocznego BO. Obszar aktualnie niedostępny dla
Mieszkańców, zostanie przystosowany jako miejsce odpoczynku i rekreacji, zarówno dla dzieci i
młodzieży, jak i dla dorosłych funkcjonujących w okolicy.

535 000,00

BO.D12.28/21

Muzyka mistrzów w Sanktuarium
Najświętszej Rodziny

MUZYKA MISTRZÓW W SANKTUARIUM
NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY to 3 wielkie
koncerty inspirowane muzyką sakralną: 1).
KONCERT PASYJNY w Wielki Wtorek
12.04.2022 r. 2). KONCERT FAMILIADOWY
w sobotę 24.09.2022 r. 3). KONCERT
KOLĘDOWO-SYLWESTROWY 31.12.2022 r.

Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na promocję i kontakt z kulturą wysoką, zachęci mieszkańców
do częstszego korzystania z takiej formy. Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na aktywizację
społeczną różnych grup wiekowych w tym Seniorów. Poszerzy również ofertę kulturalną na terenie
dzielnicy.

147 000,00

BO.D12.29/21

Vivaldi - Projekt edukacyjny

VIVALDI - PROJEKT EDUKACYJNY
(15.01.2022 r. - 01.03.2022 r.) - to cykl

Realizacja projektu odpowiada na potrzeby dzieci i młodzieży i będzie skutkować poszerzeniem oferty
kulturalnej dla tej grupy wiekowej. Dzięki realizacji projektu dzieci i młodzież będą miały możliwość

29 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

wykładów, warsztatów, konkurs i koncert
przeznaczony dla dzieci i młodzieży mający na celu przybliżenie twórcy Antonio
Vivaldiego; epoki Baroku - w której tworzył,
oraz Wenecji - miejsca w którym mieszkał.

zdobycia wiedzy w zakresie jaki oferuje projekt.

Szacunkowy
koszt

BO.D12.32/21

Weźże się przysiądź! Ławeczki
znanych Prokocan.

Wykonanie ławeczki osoby znanej i
zasłużonej dla Prokocimia - Jana Kielara

Projekt zakłada zakup i montaż ławki z postacią osoby znanej i zasłużonej dla Prokocimia – Jana
Kielara. Inwestycja przyczyni się do przybliżenia sylwetki osoby, mającej wpływ na rozwój Dzielnicy
XII, poza tym będzie też pełnić funkcje rekreacyjną.

95 000,00

BO.D12.35/21

„Kroniki Bieżanowskie” - zbiór
książek i filmów o Bieżanowie

Elektroniczny zbiór najważniejszych książek
i filmów o historii Bieżanowa umieszczony
na nośnikach USB dostępny dla wszystkich
w bibliotekach publicznych, Radzie
Dzielnicy, szkołach, stowarzyszeniach,
instytucjach kultury itp.

Realizacja projektu ułatwi dostęp do materiałów dotyczących historii Bieżanowa i dorobku jej
mieszkańców. Zdigitalizowane zbiory dostępne będą w różnych instytucjach na terenie Dzielnicy XII.

12 500,00

BO.D12.36/21

Edukacyjne „Pasma Pamięci”
Dzielnicy XII

Istnieje realna potrzeba poszerzenia wiedzy
o ludziach i wydarzeniach Małych Ojczyzn.
Warsztaty skierowane do dzieci młodzieży
przyczynią się poznania faktów z
przeszłości, będą uczyć szacunku i
patriotyzmu, wzrostu poczucia dumy z
dokonań przodków.

Realizacja projektu pozwoli nie tyle rozpropagować historię „małej ojczyzny”, jaką jest Dzielnica XII
Bieżanów-Prokocim, co da szansę na pogłębienie wiedzy na temat jej przeszłości wśród jej
mieszkańców każdego pokolenia. Wpłynie tym samym pozytywnie na rozwój oraz wzmocnienie
świadomości i tożsamości lokalnej.

BO.D12.37/21

Sortujmy na polu!

Zadziałajmy na rzecz środowiska i
wizerunku miasta! W miejscach najbardziej
uczęszczanych przez spacerujących
mieszkańców postawmy 3 praktyczne a
estetyczne kosze do segregacji odpadów.

Projekt zakłada zakup i montaż koszy do segregacji odpadów w najczęściej uczęszczanych miejscach
przez Mieszkańców Dzielnicy XII tj. na terenie parków, placów zabaw i pętli komunikacyjnych.
Obecnie, na terenie Dzielnic, niewiele jest koszy tego typu, w związku z czym realizacja zadania
pozwoli poprawne sortowanie odpadów oraz wpłynie na rozwój świadomości ekologicznej wśród
Mieszkańców

BO.D12.38/21

Modernizacja SkateParku na
Bieżanowie

W ramach projektu zaplanowano
modernizację istniejącego, przestarzałego
skateparku, który znajduje się pomiędzy
blokiem przy ul Aleksandry 21 oraz
Samorządowym Przedszkolem nr 176, tuż
obok boiska do koszykówki wraz z jego
oświetleniem.

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

BO.D12.39/21

Gościu, siądź pod MAMem, a
odpocznij sobie...

Gdzie: Miejsce Aktywności Mieszańców na
Kozłówce (ul. Na Kozłówce 25) Co: Strefa
relaksu Dla kogo: Dla mieszkańców i
mieszkanek Kozłówka (w tym tych
tuptających – jeży i latających –
osiedlowych pszczół)

ZZM w uzgodnieniu z projektodawcą zmodyfikował zakres prac zgłoszonych w projekcie Autor
projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym
projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu,
jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem
obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z
uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem
projektu Budżetu Obywatelskiego. Projekt zaopiniowany pozytywnie ze wskazaniem na realizatora
ZZM. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców dzielnicy

40 000,00

BO.D12.40/21

Street Workout Park na Nowym
Bieżanowie

Projekt polega na utworzeniu Street
Workout Parku pomiędzy blokiem przy ul.
Aleksandry 21 a Przedszkolem
Samorządowym 176 obok starego dębu.
Celem projektu jest stworzenie miejsca do
ćwiczeń wykorzystujących własną masę

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

80 000,00

131 500,00

54 300,00

630 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

Kolejna edycja udanego projektu sprzed
roku zakłada przeprowadzenie bezpłatnych
treningów z PIŁKI NOŻNEJ, ZAPASÓW,
AEROBIKU SPORTOWEGO skierowanych
głównie dla dzieci i młodzieży, chłopców jak
i dziewczynek oraz zajęcia FITNESS dla
dorosłych.

Projekt zakłada przeprowadzenie bezpłatnych treningów z piłki nożnej, zapasów, aerobiku sportowego
skierowanych głównie dla dzieci i młodzieży, chłopców jak i dziewczynek oraz zajęcia fitness dla
dorosłych.

62 800,00

Organizacja bezpłatnych, prozdrowotnych
zajęć rekreacyjnych i wycieczek dla
dorosłych. Zajęcia prowadzone będą przez
profesjonalnych instruktorów z
wykorzystaniem infrastruktury sportowej
dzielnicy XII oraz w sali i ogrodzie MDK Na
Wrzosach.

Projekt zakłada organizację bezpłatnych, prozdrowotnych zajęć rekreacyjnych i wycieczek dorosłych
dla mieszkańców Dzielncy XII

26 020,00

ciała - siłowni na powietrzu.
BO.D12.43/21

Sportowe Wakacje w Centrum
Sportu w Bieżanowie

BO.D12.44/21

Prokocanie w ruchu! Zajęcia
rekreacyjne dla Dzielnicy XII

BO.D12.45/21

Sportowy Prokocim - zapasy dla
dzieci w szkole

Projekt zakłada prowadzenie zajęć
ogólnorozwojowych dla dzieci z elementami
zapasów, gimnastyki i akrobatyki w Szkole
Podstawowej nr 117.

Dzięki bezpłatnym zajęciom uda się zaszczepić w najmłodszej społeczności lokalnej modę na
uprawianie sportu oraz zdrowy tryb życia. Dodatkowo zajęcia będą zdrowym sposobem na aktywne
spędzanie wolnego czasu po lekcjach, co będzie świetną alternatywą do siedzenia w domu „przed
komputerem”. Projekt pozwoli na wyłonienie talentów sportowych i ich dalszy rozwój.

21 520,00

BO.D12.46/21

KORALIKI, SZNURKI I DRUCIKIwarsztaty rękodzieła dla dzieci

Warsztaty przeznaczone dla uczniów kl. 1-8
szkół podstawowych, mające na celu
zapoznanie dzieci z różnymi technikami
robótek ręcznych, takich jak: tkactwo
koralikowe, makrama, podstawy
szydełkowania, proste robótki z elementem
szycia.

Propozycja zadania w zakresie nauki szydełkowania i tkactwa koralikowego z elementami innych
technik rękodzielniczych dla uczniów szkół podstawowych. Najmłodsze pokolenie najbardziej odczuwa
skutki pandemii, czas spędzony przed ekranem komputerem nasilił zaburzenia psychiczne
spowodowane brakiem bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami i przeniesieniem życia do świata
wirtualnego. Szydełkowanie poprawia koordynację ruchową i uczy zarządzania wieloma informacjami
jednocześnie. Ponadto zajęcia proponowane w projekcie poprawiają koncentrację, zmniejszają stres i
uspokajają, przyczyniają się do poprawy samopoczucia. Realizacja projektu wpłynie na rozwijanie
zdolności manualnych i poznawczych dzieci.

35 300,00

BO.D12.47/21

800 biletów dla Seniorów w Kinie
Paradox!

Celem projektu jest zachęcenie
mieszkańców Dzielnicy, którzy ukończyli
60. rok życia, do aktywnego uczestnictwa w
życiu kulturalnym miasta poprzez
przekazanie im 800 darmowych biletów do
kina.

Projekt ma na celu aktywizację seniorów, w tym zachęcenie ich do udziału w wydarzeniach
kulturalnych i spędzania wolnego czasu w gronie osób o podobnych zainteresowaniach.

11 600,00

BO.D12.52/21

Seniorzy! Bądźmy razem w dobrej
formie

Integracja lokalnej społeczności seniorów
poprzez aktywność fizyczną rozumianą jako
wszechstronne oddziaływanie ćwiczeń, w
celu zachowania autonomii i niezależności,
tym samym poprawy jakości życia
znaczącej grupy mieszkańców Dzielnicy XII.

Integracja i aktywizacja seniorów w środowisku lokalnym (dzielnica XII)

33 800,00

BO.D12.55/21

Festiwal bardów inspirowany
twórczością Jacka Kaczmarskiego

Cykl wydarzeń (koncerty oraz konkursy)
promujących twórczość Jacka
Kaczmarskiego, a także autorską twórczość
współczesnych pieśniarzy.

Propozycja zadania w zakresie organizacji cyklu wydarzeń kulturalnych dotyczących twórczości Jacka
Kaczmarskiego, a także autorskiej twórczości współczesnych pieśniarzy. Festiwal Bardów oferuje
udział w koncertach znanych artystów wykonujących piosenki Jacka Kaczmarskiego oraz spotkania z
młodymi artystami. Realizacja zadania przyczyni się do wzmocnienia pozycji dzielnicy XII jako
przestrzeni gościnnej dla wydarzeń kulturalnych oraz rozbudzi zainteresowania muzyką wśród
młodzieży i dorosłych.

14 200,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

BO.D12.57/21

Bezpieczna Dwunastka

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego
mieszkańców dzielnicy XII BieżanówProkocim poprzez zakup łodzi do celów
zabezpieczenia przeciwpowodziowego
doliny rzeki Serafy oraz doposażenie w
sprzęt ratowniczy lokalnej jednostki
ochotniczej straży pożarnej

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy.

Szacunkowy
koszt
91 000,00

DZIELNICA XIII PODGÓRZE
BO.D13.1/21

Plac zabaw na Parkowej

Projekt pn. "Plac zabaw na Parkowej"
zakłada stworzenie wielofunkcyjnego
ogrodowego/sportowego placu zabaw
przeznaczonego dla dzieci składającego się
z huśtawek, zjeżdżalni, ścinki
wspinaczkowej, itp.

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

200 000,00

BO.D13.2/21

Pitniki miejskie dla XIII Dzielnicy

Projekt zakłada montaż czterech sztuk
pitników miejskich z bezpłatną, zimną wodą
pitną we wskazanych przez mieszkańców
miejscach na terenie Dzielnicy XIII
Podgórze. Proponowane lokalizacje to:
1.Plac Bohaterów Getta, 2. Łąka pod
Fortem Benedykta, 3. Okolice Kopca
Krakusa, 4. Pętla Mały Płaszów

Inwestycja pozytywnie wpłynie na potrzeby mieszkańców i zwierząt szczególnie w okresie wiosenno –
letnim w dniach z podwyższoną temperaturą powietrza (okres upałów).

620 000,00

BO.D13.3/21

Zielony Skwer „Ptasi Zagajnik” przy
ul. Myśliwskiej

Celem projektu jest stworzenie cichej i
spokojnej alejki w naturalnym istniejącym
zagajniku, między innymi w miejscach
wydeptanej ścieżki, z jak najmniejszą
ingerencją w terenie.

Celem projektu jest stworzenie cichej i spokojnej alejki w naturalnym istniejącym zagajniku, między
innymi w miejscach wydeptanej ścieżki, z jak najmniejszą ingerencją w terenie. Planuje się utworzenie
częściowo oświetlonego ciągu pieszego, jako utwardzonej alejki z ławkami i koszami na śmieci.
Realizacja zadanie uatrakcyjni okolicę oraz stworzy mieszkańcom Krakowa przestrzeń do spacerów i
wypoczynku wśród zieleni.

350 000,00

BO.D13.4/21

Baśniowy ogród.

Projekt zakłada przeobrażenie nieco
zaniedbanego terenu w „Baśniowy ogród”
obsadzony krzewami kwitnącymi cały rok.
Wykorzystując rośliny o przyjemnym
zapachu stworzymy miejsce sprzyjające
odpoczynkowi na łonie natury osobom w
każdym wieku.

Projekt zakłada rewitalizację zaniedbanego terenu w rejonie ulic Siemomysła/Pańska i przekształcenie
go w atrakcyjną przestrzeń do odpoczynku i rekreacji. W ramach zadania planuje się
zagospodarowanie terenu, nasadzenia krzewów oraz zakup i montaż elementów małej architektury.
Inwestycja poprawi estetykę przestrzeni publicznej, stworzy miejsce przyjazne różnym grupom
wiekowym i przyczyni się do integracji społeczeństwa.

300 000,00

BO.D13.7/21

Kiedy odjedzie mój autobus z
Matecznego?

Instalacja 2 sztuk elektronicznych tablic
pokazujących rzeczywisty (uwzględniający
opóźnienia) czas odjazdów autobusów na
przystankach autobusowych na Rondzie
Matecznego

Poprawa dostępu do aktualnej informacji o rzeczywistych czasach odjazdów autobusów na ważnym
węźle przesiadkowym,jakim jest rondo Matecznego.

220 000,00

BO.D13.8/21

Zielony skwer na Zabłociu

Zagospodarowanie istniejącego terenu
zielonego na Zabłociu przy ul.
Kiełkowskiego przez wykonanie nasadzeń
zieleni oraz ścieżki spacerowej i montaż
małej architektury (ławki, kosz na śmieci)

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu zielonego. Utworzony zostanie atrakcyjny zielony skwer,
który poprawi estetykę otoczenia oraz będzie pełnił funkcję rekreacyjno- wypoczynkową dla
mieszkańców.

80 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

BO.D13.9/21

Ulica Dekerta spokojna i
bezpieczna

BO.D13.10/21

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

Zróbmy z ul. Dekerta spokojną i bezpieczną
ulicę, przyjazną dla wszystkich uczestników
ruchu oraz mieszkańców poprzez
wprowadzenie fizycznych elementów
uspokojenia ruchu.

Montaż elementów uspokojenia ruchu w postaci progów listwowych poprzez ograniczenie prędkości
pojazdów wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu praz ograniczając hałas
poprawi komfort życia okolicznych mieszkańców.

14 500,00

Ogród Podgórza - metamorfoza
ulicy Rydlówka.

Projekt ma na celu przeobrażenie terenów
zielonych przylegających do osi
komunikacyjnej kwartału Mateczny
(Podgórze), ulicy Rydlówka, w atrakcyjny
fragment tkanki miejskiej wypełnionej
piękną zielenią oraz kompozycjami
kwiatowymi.

Projekt przewiduje rewitalizacje terenów zielonych przylegających do ulicy Rydlówka. W ramach
zadania zakłada się założenie nowych trawników, nasadzenia wysokich traw ozdobnych, piwonii i
niskich roślin miododajnych. Realizacja projektu poprawi estetykę okolicy, stworzy przyjazną
przestrzeń i wpłynie na poprawę samopoczucia mieszkańców.

60 000,00

BO.D13.11/21

Saski park kieszonkowy

Propozycja zadania dotyczy utworzenia
mini parku poprzez zagospodarowanie,
rewitalizację, nasadzenie roślinności i
drzew na działkach należących do Miasta
Krakowa zlokalizowanych przy ul. Saskiej w
Krakowie, od strony ul. Nowohuckiej.

Projekt zakłada utworzenie parku kieszonkowego na terenach zielonych przy ul. Saskiej. Planuje się
nowe nasadzenia, budowę chodników oraz zakup i montaż elementów małej architektury. Inwestycja
stworzy atrakcyjną przestrzeń do wypoczynku i rekreacji lokalnej społeczności, podniesie atrakcyjność
okolicy a powiększenie terenów zielonych wpłynie na poprawę jakości powietrza.

350 000,00

BO.D13.13/21

Badminton rodzinny

Projekt "Badminton rodzinny" - bezpłatne
zajęcia dla mieszkańców dzielnicy XIII
Podgórze dotyczy grupowych zajęć
sportowo-rekreacyjnych, mających na celu
połączenie aktywności sportowej z poprawą
zdrowia i wzmocnieniem więzi rodzinnych,
dla każdego.

Projekt dotyczy bezpłatnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy XIII Podgórze,
mających na celu połączenie aktywności sportowej z poprawą zdrowia i wzmocnieniem więzi
rodzinnych, dla każdego.

14 275,00

BO.D13.14/21

Pilates oraz warsztaty nordic
walking

Projekt zakłada bezpłatne
zagospodarowanie czasu wolnego poprzez
organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych
dla osób dorosłych, mieszkańców dzielnicy
XIII Podgórze

Projekt zakłada bezpłatne zagospodarowanie czasu wolnego poprzez organizację zajęć sportowo rekreacyjnych dla osób dorosłych, mieszkańców dzielnicy XIII Podgórze.

12 260,00

BO.D13.15/21

Zielona Parkowa

Celem projektu jest stworzenie stref zieleni
na obiekcie Centrum Sportu Parkowa gdzie
mieszkańcy Krakowa będą mogli w ciszy i
spokoju odpocząć od codziennego zgiełku.

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

35 000,00

BO.D13.18/21

Dzieci dziadków edukujątechnologią zaskakują!

Zakup sprzętu komputerowointeraktywnego wraz z akcesoriami do
przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu,
rehabilitacji wzrokowo-ruchowo-umysłowej,
rewalidacji dzieci, młodzieży i osób
starszych mieszkających w dzielnicy XIII.

Dostęp do urządzeń komputerowo-interaktywnych budować będzie wielopokoleniową integrację
społeczną. Spowoduje to wyeliminowanie poczucia bezradności, samotności i niepewności związane z
izolacją społeczną powstałą w pandemii COVID-19. Sprzęt będzie dostępny także dla mieszkańców od
poniedziałku do piątku w godz. 16-21.

BO.D13.20/21

Dogoterapia-podaj łapę. Terapia
wspomagająca dla dzieci

Rehabilitacja i zabawa z wyszkolonymi
psami pod okiem psiego instruktora jako
pomoc rozwojowa dla dzieci
niepełnosprawnych

Projekt umożliwia wsparcie dzieci z niepełnosprawnością poprzez zapewnienie możliwości udziału w
zajęciach rehabilitacyjnych z psem, prawidłowy rozwój emocjonalno-ruchowy, budowę poczucia
bezpieczeństwa i bliskości, rozwijanie sfery umysłowej, Dzieci dzięki nawiązaniu kontaktu z psem
pozbywają się lęku, poczucia odrzucenia, radzą sobie lepiej z niechcianymi emocjami.

14 200,00

BO.D13.21/21

Podgórze czyta!

Zakup nowości wydawniczych dla

Wzrost poziomu czytelnictwa, różnorodność oferty kulturalno-edukacyjnej, zwiększony dostęp do

24 000,00

111 300,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

dorosłych, dzieci i młodzieży. Zakup kodów
dostępu do platformy e-booków, folii do
oprawy książek oraz wyposażenia do Filii nr
46 Biblioteki Kraków. Organizacja spotkań
autorskich.

nowości.

Szacunkowy
koszt

BO.D13.22/21

Kino na Plaży

Bagry Wielkie to nie tylko woda, to również
szeroko pojęty relaks. Zadanie ma na celu
rozszerzenie oferty rekreacyjnej nad
Bagrami o kino letnie "na plaży". Podobny
event realizowany był w roku 2018 i cieszył
się dużym zainteresowaniem.

Projekt kina plenerowego, letniego na Bagrach to trafiony pomysł, który już poprzednio cieszył się
dużym zainteresowaniem nie tylko okolicznych mieszkańców ale mieszkańców Krakowa
wypoczywających nad wodą.

118 000,00

BO.D13.24/21

Łączymy pokolenia: Senior, Rodzic,
Wnuczek(-a)

Dzięki współpracy z Centrum Młodzieży im.
H. Jordana możliwe będzie zapewnienie
nieodpłatnie: Wyjazdu do ośrodka Centrum
Wypoczynku JordaNova w Gołkowicach
Górnych, wycieczek, seansów w kinie
PARADOX oraz zajęć z instruktorami dla
całych rodzin.

Efekty długoterminowe projektu to między innymi: 1. Integracja międzypokoleniowa, w tym
zacieśnienie więzi pomiędzy dziadkami i wnukami (projekt oferuje różnorodne formy spędzania
wolnego czasu seniorów z wnukami). 2. Aktywizacja wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży,
rodziców i seniorów.

BO.D13.26/21

Zielone „SERCE” Podgórza

Projekt Zielone "SERCE" Podgórza jest
kontynuacją zeszłorocznego projektu pod
tym samym tytułem. Myślą przewodnią
projektu jest udostępnienie zieleńca na
cele edukacyjne oraz rekreacyjne, przy
jednoczesnym zachowaniu naturalnego
charakteru miejsca.

Projekt jest kontynuacją rewitalizacji terenu zielonego w Dzielnicy XIII Podgórze. Realizacja zadania
przyczyni się do wzbogacenia ekosystemu, zwiększenia atrakcyjności i podniesienia walorów
estetycznych dzielnicy, co zachęci mieszkańców do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu
i integracji społeczeństwa.

250 000,00

BO.D13.28/21

Mini ogród sensoryczny i ścieżka
biologiczna dla Podgórza

Budowa mini ogrodu sensorycznego
połączonego ze ścieżką biologiczną.
Zainstalowane sprzęty, plansze, urządzenia
będą rozwijały i wspierały funkcje
rozwojowe, edukacyjne, sensoryczne i
rekreacyjne u dzieci, mieszkańców
dzielnicy i krakowian.

W założeniach wniosku budowa mini ogrodu sensorycznego połączonego ze ścieżką biologiczną oraz
zainstalowane sprzęty, plansze, urządzenia będą rozwijały i wspierały funkcje rozwojowe, edukacyjne,
sensoryczne i rekreacyjne u dzieci, mieszkańców dzielnicy i krakowian.

119 500,00

BO.D13.29/21

Zakup alkomatu oraz urządzenia
typu Drug Test na potrzeby Policji

Zakup 1 sztuki elektronicznego
przenośnego analizatora do wstępnego
wykrywania w ślinie środków działających
podobnie do alkoholu- urządzenia typu
Drug Test 5000 lub Sotax DS.2, zakup
przenośnego alkotestu z drukarką
termiczną-urządzenia typu Alcoquant 6020.
Zakupiony sprzęt będzie wykorzystany
podczas podejmowanych interwencji
policyjnych.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy.

BO.D13.30/21

Bezpieczny ruch na Zabłociu

Montaż trzech bezpiecznych wyniesień
jezdni z przejściami dla pieszych na
Zabłociu w obszarze strefy ograniczenia
ruchu do 30 km/h.

Montaż wyniesionych przejść dla pieszych spowoduje ograniczenie prędkości poruszających się
pojazdów i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych i wszystkich uczestników ruchu oraz
ograniczając hałas poprawi komfort życia okolicznych mieszkańców.

BO.D13.34/21

Sortujmy na polu!

Zadziałajmy na rzecz środowiska i

Projekt zakłada zakup i montaż koszy do segregacji odpadów w najczęściej uczęszczanych miejscach

87 500,00

24 400,00

300 000,00

53 400,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

wizerunku miasta! W miejscach najbardziej
uczęszczanych przez spacerujących
mieszkańców postawmy 3 praktyczne a
estetyczne kosze do segregacji odpadów.

przez Mieszkańców Dzielnicy XIII tj. na terenie parków, placów zabaw i pętli komunikacyjnych.
Obecnie, na terenie Dzielnic, niewiele jest koszy tego typu, w związku z czym realizacja zadania
pozwoli poprawne sortowanie odpadów oraz wpłynie na rozwój świadomości ekologicznej wśród
Mieszkańców.

Szacunkowy
koszt

BO.D13.35/21

Gładko pedałujemy przez Płaszów

Wyrównanie najazdów i krawężników
przejazdów rowerowych na obustronnych
drogach rowerowych na ulicach: Lipska,
Surzyckiego, Rybitwy i Christo Botewa tak,
aby przejazdy były dla rowerzystów
bezpieczne, komfortowe i zgodne z
przepisami i standardami.

Wyrównanie uskoków na ścieżkach rowerowych w miejscach przejazdów wpłynie na poprawę
bezpieczeństwa i komfortu poruszających się po nich rowerzystów,rolkarzy itp.

270 000,00

BO.D13.39/21

Przyjazny, zielony Kabelek

Przedmiotem zadania jest uporządkowanie,
udostępnienie i w niewielkim stopniu
zagospodarowanie terenu zielonego
znajdującego się pomiędzy ulicą Gipsową a
Siemomysła w pobliżu osiedla SM Kabel.

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ulicą Gipsową a Siemomysła w okolicy
osiedla SM Kabel. W ramach zadania planuje się uporządkowanie terenu, wykonanie ścieżek, montaż
małej architektury, pielęgnacje zieleni oraz nowe nasadzenia. Inwestycja podniesie walory estetyczne
okolicy i stworzy przyjazną przestrzeń do odpoczynku i rekreacji.

300 000,00

BO.D13.42/21

Oswoić emocje

W ramach projektu w SP nr 47 odbędzie się
roczny cykl warsztatów dla dzieci i
młodzieży z komunikacji oraz emocji, a
także ogólnodostępne dyżury psychologa.
Takie wsparcie psychologiczne w szkołach
jest szczególnie istotne w obecnym czasie
pandemii.

Projekt zakłada organizacje warsztatów związanych z tematem emocji i komunikacji oraz konsultacje
psychologa dla dzieci narażonych na problemy okaleczania się i samobójstw. Dostęp do specjalistów
jest szczególne utrudniony, a w okresie pandemii negatywne zjawiska spowodowane izolacją i
brakiem bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami, nasiliły się wśród młodych osób, stąd oferta
uczestnictwa w zajęciach skutecznej komunikacji i zarządzania emocjami. Mając na względzie skutki
społeczne pandemii zadanie ma na celu pomoc i zwiększenie dostępności zajęć dla dzieci i młodzieży,
a w konsekwencji pomoc rodzinom. Ponadto zadanie umożliwi reagowanie na problemy psychiczne i
rozwiązanie problemów dotyczących samobójstw zwłaszcza w okresie pandemii.

75 840,00

BO.D13.43/21

Smoczy skwer – Koszykarska

Zagospodarowanie istniejącego terenu
zielonego tj. wykonanie utwardzonych
ciągów pieszych w miejscu istniejących
wydeptanych ścieżek; zaprojektowanie
placu zabaw ze strefą odpoczynku oraz
strefą ćwiczeń z urządzeniami siłowni
zewnętrznej

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Koszykarsiej, planuje się wykonanie
utwardzonych ciągów pieszych, budowę placu zabaw oraz montaż urządzeń siłowych. Inwestycja
wpłynie pozytywnie na atrakcyjność i estetykę okolicy, stworzy miejsce do wypoczynku i rekreacji, a
także do aktywnego spędzania czasu i poprawy sprawności fizycznej.

918 000,00

BO.D13.44/21

Płaszowskie bulwary wiślane

Celem projektu jest stworzenie miejsca
rekreacji i wypoczynku z minimalną
ingerencją w naturalne środowisko, terenu
obejmującego przestrzeń między wałem
wiślanym a Wisłą na terenie Płaszowa w
rejonie osiedla Lipska.

Projekt przewiduje uporządkowanie terenu i stworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji na terenie
zlokalizowanym pomiędzy wałem wiślanym a Wisłą na terenie Płaszowa. Realizacja zadania pozwoli
spacerowiczom na obcowanie z naturalnym środowiskiem, zachęci ich do spędzania czasu na świeżym
powietrzu, co wpłynie korzystnie na samopoczucie mieszkańców.

400 000,00

BO.D13.46/21

800 biletów dla Seniorów w Kinie
Paradox!

Celem projektu jest zachęcenie
mieszkańców Dzielnicy, którzy ukończyli
60. rok życia, do aktywnego uczestnictwa w
życiu kulturalnym miasta poprzez
przekazanie im 800 darmowych biletów do
kina.

Projekt ma na celu aktywizację seniorów, w tym zachęcenie ich do udziału w wydarzeniach
kulturalnych i spędzania wolnego czasu w gronie osób o podobnych zainteresowaniach.

BO.D13.47/21

100 drzew dla Starego Podgórza

Projekt ma na celu zazielenienie dzielnicy i
zakłada nasadzenie 100 drzew w Starym
Podgórzu.

Projekt zakłada realizacje nasadzeń 100 drzew na terenie Dzielnicy XIII. Nowe drzewa poprawią
estetykę terenu i wpłyną korzystnie na jakość powietrza na terenie Dzielnicy.

11 600,00

100 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

BO.D13.48/21

Toaleta publiczna na Plantach
Nowackiego

BO.D13.50/21

PUMPTRACK – rowerowy tor nad
Zalewem Bagry

BO.D13.52/21

Podgórski Tajemniczy Ogród

BO.D13.55/21

Przejście dla pieszych ul. Bonarka

BO.D13.56/21

Pumptrack Płaszów

BO.D13.58/21

ZIELONA ALEJA NA KOPIEC
KRAKUSA

BO.D13.60/21

Kaczkomaty nad Zalewem Bagry

BO.D13.62/21

Płaszowianka-modernizacja sali
gimnastycznej

BO.D13.63/21

Odmieniamy osiedle Śliska-MiteryKrasickiego-Kutrzeby

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

Projekt ma na celu ustawienie toalety
publicznej na Plantach Floriana
Nowackiego

Projekt zakłada usytuowanie toalety publicznej na Plantach Floriana Nowackiego. Realizacja zadania
umożliwi osobom spacerującym i korzystającym z placu zabaw na swobodne skorzystanie z
sanitariatu. Dotychczasowy brak toalety w tym rejonie jest sporym uniedogodnieniem dla osób
przebywających w tym miejscu.

330 000,00

W ramach projektu powstanie pierwszy na
terenie Podgórza uniwersalny tor do
zabawy i doskonalenia jazdy na rowerze,
hulajnodze i rolkach. Przy okazji
zagospodarowany zostanie okoliczny
zaniedbany obecnie teren parku. Pojawią
się nowe drzewa i krzewy.

Realizacja projektu pozwoli na poszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej przedmiotowego obszaru.

250 000,00

Projekt zakłada utworzenie Podgórskiego
Tajemniczego Ogrodu przy ul. Gromadzkiej.
Podgórski Tajemniczy Ogród będzie
miejscem spotkań, sąsiedzkiej integracji,
wymiany doświadczeń oraz wspólnej pracy
przy uprawie roślin.

Projekt zakłada utworzenie miejsca spotkań i wypoczynku dla Mieszkańców Podgórza. Jego realizacja
wpłynie pozytywnie na integrację okolicznych Mieszkańców oraz poprawi estetykę przedmiotowego
terenu.

470 000,00

Projekt zakłada wymalowanie pasów,
wprowadzenie oznakowania przejścia i
wybudowanie dedykowanego oświetlenia
na 2-ch przejściach dla pieszych przez ul.
Bonarka.

Poprawa bezpieczeństwa pieszych przekraczających jezdnię i ograniczenie możliwości parkowania
pojazdów w rejonie przejścia dla pieszych poprzez umożliwienie egzekucji przepisów przez
odpowiednie służby.

Asfaltowy tor dla rowerów, rolek,
deskorolek, hulajóg, wrotek itp.
Nowoczesne i bezpieczne miejsce do
rekreacji i sportu w każdym wieku.
Dotychczas Kraków wybudował tylko jeden
pełnowymiarowy pumptrack w Parku
Lotników Polskich. Warszawa ma ich 9.

Po konsultacji z Zarządem Zieleni Miejskiej, widzi możliwość realizacji projektu w rejonie zalewu Bagry
na działce nr 482/16 obr. 28 – Podgórze, na której obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego obszaru „Bagry” na terenie US.1. o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę
obiektami sportu i rekreacji. Ostateczny kształt projektu będzie można określić po opracowaniu
dokumentacji projektowej

500 000,00

Zadanie polega na uporzadkowaniu i
oczyszczeniu ze smieci i dzikich wysypis
terenu zielonego znajdującego się w
obrębie ulic: Wielicka,Robotnicza,Plac
Przystanek i Aleja pod Kopcem,aby
stworzyc zielone przejscie dla pieszych w
kierunku Kopca Krakusa.

Dzięki realizacji zadania polegającego na uporządkowaniu, oczyszczeniu i udrożnieniu terenu
znajdującego się w obrębie ulic Wielicka, Robotnicza, Plac Przystanek i Al. Pod Kopcem Mieszkańcy
zyskają alternatywne przejście z ul. Wielickiej do kładki prowadzącej do Centrum Starego Podgórza.
Realizacja wpłynie na poprawę estetyki i jakości życia Mieszkańców, a także stworzy miejsce do
spacerów wśród zieleni.

200 000,00

Projekt zakłada zakup dwóch kaczkomatów
(elektronicznych automatów bezpłatnie
dozujących specjalistyczną karmą dla
ptactwa wodnego) oraz ich montaż nad
Zalewem Bagry.

Projekt zakłada montaż dwóch kaczkomatów w rejonie Zalewu Bagry. Jego realizacja przyczyni się do
zwiększania świadomości Mieszkańców w zakresie pokarmu odpowiedniego dla ptaków w mieście.

Modernizacja sali gimnastycznej wraz z
zapleczem w KS Płaszowianka

Realizacja projektu pozwoli na poszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej przedmiotowego obszaru.
Jest to zadanie inwestycyjne, wymagające kompleksowej dokumentacji wraz z wymaganymi
uzgodnieniami. Koszty realizacji tego zadania są nie możliwe do oszacowania na tym etapie.

150 000,00

Projekt zakłada powstanie przestrzeni
przyjaznej dla mieszkańców: nowe latarnie,

Zaproponowane działania zwiększają atrakcyjność obszaru osiedla dla Mieszkańców. Budowa
wyniesionego przejścia dla pieszych, remont ulicy i wymiana oświetlenia przyczyni się do poprawy

527 000,00

74 000,00

22 000,00

Numer
ewidencyjny

BO.D13.65/21

Tytuł zadania

Nowe ławki przy kopcu Kraka

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

nasadzenia drzew, remonty chodników i
jezdni, budowę bezpiecznego wyniesionego
przejścia przy szkole.

stanu technicznego infrastruktury w przedmiotowej lokalizacji, zwiększy bezpieczeństwo i komfort
okolicznych mieszkańców, spacerowiczów i rowerzystów. Nowe nasadzenia zieleni poprawią estetykę
otoczenia.

Na wzgórzu Lasoty, w bezpośredniej okolicy
kopca Kraka zamontowane zostaną ławki i
kosze na śmieci.

Projekt zakłada zakup i montaż ławek na wzgórzu Lasoty, w pobliżu kopca Kraka. Miejsce to jest
bardzo popularnym punktem wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Krakowa. Realizacja zadania
zwiększy atrakcyjność tego miejsca, dodatkowa infrastruktura umożliwi podziwianie panoramy i okolic
przez większą ilość odwiedzających, a także zapobiegnie zaśmiecaniu terenu.

Zadanie ma na celu zwiększenie ilości
drzew i krzewów na czyżyńskich osiedlach
w rejonach najbardziej intensywnej
zabudowy mieszkaniowej.

Projekt zakłada nasadzenia nowych drzew i krzewów na terenie osiedli o najbardziej intensywnej
zabudowie mieszkaniowej (m.in. osiedle 2 Pułku Lotniczego, Osiedle Avia, Osiedle Dywizjonu 303,
Stare Czyżyny). Realizacja zadania wpłynie na poprawę estetyki terenu i jakości powietrza poprzez
powiększenie zasobu zieleni w wyniku posadzenia nowych drzew na terenie Dzielnicy XIV.

Szacunkowy
koszt

55 000,00

DZIELNICA XIV CZYŻYNY
BO.D14.1/21

1000+ nowych drzew i krzewów w
dzielnicy

555 000,00

BO.D14.2/21

Bezpieczne Czyżyny

Zwiększenie ilości patroli Policji w dzielnicy.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy.

48 000,00

BO.D14.4/21

Oświetlenie chodnika obok
Lotniczego Parku Jordanowskiego

Oświetlenie chodnika obok przy Lotniczym
Placu Zabaw

Projekt zakłada wymianę wykonanie oświetlenia chodnika zlokalizowanego na działkach nr 147/1oraz
147/2 obr 7 Nowa Huta, wzdłuż ogrodzenia placu zabaw w os. Dywizjonu 303. Oświetlenie chodnika
przyczyni się do zwiększenia komfortu oraz bezpieczeństwa pieszych, szczególnie w okresie jesienno –
zimowym.

70 000,00

BO.D14.6/21

Romantyczny paprociowy zakątek
pełen pnączy

Zielony zakątek - Romantyczny zakątek z
roslinnością paprociowa, pnączami
bluszczy i winobluszczy, Miejsce rekreacji i
odpoczynku na upalne dni. Obszar
zadrzewiony wystarczy zaaranżować zieleń
niska, trejaże na pnącza i infrastrukturę
rekreacyjną

Projekt zakłada utworzenie parku kieszonkowego na zaniedbanym terenie. Realizacja zadania
zwiększy atrakcyjność gęsto zabudowanej okolicy i stworzy Mieszkańcom zieloną przestrzeń do
odpoczynku, rekreacji i integracji.

300 000,00

BO.D14.8/21

Artystyczne ŁAWKI w Park
Skalskiego

Designerskie, Artystyczne ławki do Parku
Skalskiego w sąsiedztwie XXXLO o profilu
Artystycznym jest pomysłem
komplementarnego projektowania
przestrzeni.

Projekt zakłada zlokalizowanie w Parku Skalskiego 20 designerskich ławek, które urozmaicą
przestrzeń, podniosą walory Parku Skalskiego.

150 000,00

BO.D14.11/21

Park Kieszonkowy okolice dawnego
pasa

Projekt zakłada utworzenie
ogólnodostępnego parku kieszonkowego na
działkach miejskich 170/7 i 157/95 i
157/110 - na wzór parków tworzonych
przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Projekt zakłada utworzenie parku kieszonkowego na terenie Dzielnicy XIV, w okolicy dawnego pasa
startowego. Inwestycja przyczyni się do wzrostu terenów zieleni w okolicy. Park będzie pełnić funkcję
rekreacyjno - wypoczynkowe, dodatkowo przyczyni się do integracji mieszkańców. Dodatkowo,
inwestycja podniesie walory estetyczne dzielnicy i stworzy miejsce przyjaznym dla lokalnej
społeczności, a co za tym idzie zachęci do spędzania czasu na łonie natury.

530 000,00

BO.D14.13/21

Monitoring parków i
newralgicznych miejsc w dzielnicy

Instalacja kamer i włączenie w system
monitoringu miejskiego.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy.

350 000,00

BO.D14.14/21

„Uwolnij Książkę” - bookcrossing,
dej książkom drugie życie

Idea bookcrossingu polega na założeniu, że
literaturę należy rozpowszechniać. Książki
powinny krążyć z rąk do rąk, by mogły dalej
żyć i spełniać swoje zadanie. Celem tej
misji jest po prostu są czytane. Aby książki
nie były tylko ozdobami na półkach.

Projekt zakłada zakup i montaż 8-10 mini bibliotek na terenie parków, zieleńców, placów zabaw
zlokalizowanych w Dzielnicy XIV. Książki będą dostępne dla mieszkańców w ramach idei
„bookcrossingu” – nieodpłatnego przekazywania przeczytanych książek poprzez pozostawianie ich w
miejscach publicznych. Realizacja zadania wpłynie na popularyzacje książek i czytelnictwa, ponadto
idea wymiany promuje ekologiczne zachowania – książki nie są wyrzucane, a przekazywane dalej.

50 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

BO.D14.15/21

Łączymy pokolenia: Senior, Rodzic,
Wnuczek(-a)

Dzięki współpracy z Centrum Młodzieży im.
H. Jordana możliwe będzie zapewnienie
nieodpłatnie: Wyjazdu do ośrodka Centrum
Wypoczynku JordaNova w Gołkowicach
Górnych, wycieczek, seansów w kinie
PARADOX oraz zajęć z instruktorami dla
całych rodzin.

Efekty długoterminowe projektu to między innymi: 1. Integracja międzypokoleniowa, w tym
zacieśnienie więzi pomiędzy dziadkami i wnukami (projekt oferuje różnorodne formy spędzania
wolnego czasu seniorów z wnukami). 2. Aktywizacja wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży,
rodziców i seniorów.

87 500,00

BO.D14.16/21

Stół do Teqball - zagraj w
siatkonogę w Czyżynach

Teqball to najszybciej rozwijający się sport
na świecie oparty na piłce nożnej.
Przeznaczony dla zawodowych sportowców
jak i amatorów, którzy chcą rozwijać swoją
technikę. Powstał w 2014 roku na
Węgrzech, od tego czasu popularność
nieustannie rośnie.

Projekt zakłada zakup i montaż stołu do Teqball w sąsiedztwie parku w Czyżynach. Jego realizacja
pozwoli na poszerzenie oferty rekreacyjno - sportowej przedmiotowego obszaru.

33 000,00

BO.D14.19/21

Park Kieszonkowy przy Orlińskiego

Park kieszonkowy w sąsiedztwie Osiedla
Avia w otoczeniu zieleni.

Projekt zakłada utworzenie parku kieszonkowego w sąsiedztwie Osiedla Avia. Inwestycja przyczyni się
do wzrostu terenów zielonych w Dzielnicy XIV Czyżyny. Park będzie pełnić funkcje rekreacyjno wypoczynkowe, a dodatkowo przyczyni się do integracji mieszkańców. Inwestycja podniesie walory
estetyczne dzielnicy i stworzy miejsce przyjazne dla lokalnej społeczności, a co za tym idzie zachęci
do spędzania czasu na łonie natury.

BO.D14.20/21

Ogólnodostępne zajęcia biegoworuchowe na terenie Dz. XIV

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

Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców dzielnicy 14, a w szczególności dzieci i młodzieży,
poprzez organizację profesjonalnych, bezpłatnych zajęć biegowo-ruchowych.

BO.D14.23/21

KRYJÓWKA wśród drzew (okolice
Hangaru Czyżyny)

Miejsce przygód i odpoczynku w cieniu
drzew. W KRYJÓWCE można będzie
wdrapać się do domku na drzewie,
ugotować coś w kuchni błotnej, łazić po
pajęczynie, biegać zakręconą ścieżką dla
biegaczy albo zwyczajnie leżeć w hamaku i
gapić się w niebo.

Projekt zakłada wybudowanie miejsca relaksu i wypoczynku w rejonie Hangaru Czyżyny. Realizacja
projektu pozytywnie wpłynie na integracje mieszkańców oraz zachęcie ich do aktywności na świeżym
powietrzu.

BO.D14.24/21

Ścieżka ekologiczno-przyrodnicza w
Parku Lotników Polskich

Projekt edukacyjny „Ścieżka ekologiczno –
przyrodnicza”, skierowany do mieszkańców
dzielnicy Czyżyny oraz wszystkich
odwiedzających Park Lotników Polskich,
obejmuje budowę ścieżki w celu
uatrakcyjnienia możliwości wypoczynku na
terenie Parku.

Projekt zakłada budowę ścieżki ekologiczno-przyrodniczej na terenie Parku Lotników Polskich. W
ramach zadania planuje się zakup i montaż tablic tematycznych dotyczących m.in. segregacji
odpadów i ich rozkładu, wiedzy nt. ptactwa, quizów dotyczących ekologii i lokalnej przyrody.
Inwestycja przyczyni się do wzrostu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców tłumnie
odwiedzających Park. Będzie również świetną formą edukacji w tematyce lokalnej przyrody, na
miejscu możliwe będzie prowadzenie interaktywnych zajęć szkolnych z tematyki przyrodniczoekologicznej. Dodatkowo, teren parku zyska na atrakcyjności i zachęci do spędzania czasu na łonie
natury.

80 000,00

BO.D14.25/21

Sortujmy na polu!

Zadziałajmy na rzecz środowiska i
wizerunku miasta! W miejscach najbardziej
uczęszczanych przez spacerujących
mieszkańców postawmy 3 praktyczne a
estetyczne kosze do segregacji odpadów.

Projekt zakłada zakup i montaż do segregacji odpadów w najczęściej uczęszczanych miejscach przez
Mieszkańców Dzielnicy XIV tj. na terenie parków, placów zabaw i pętli komunikacyjnych. Obecnie, na
terenie miasta, niewiele jest koszy tego typu, w związku z czym realizacja zadania pozwoli poprawne
sortowanie odpadów oraz wpłynie na rozwój świadomości ekologicznej wśród Mieszkańców.

53 400,00

BO.D14.26/21

MUZYKA WŚRÓD DRZEW kameralne koncerty plenerowe

Projekt przewiduje realizację cyklu
niedzielnych kameralnych koncertów

Projekt przysłuży się mieszkańcom dzielnicy umożliwiając im kontakt z kulturą, jednocześnie promując
lokalnych artystów.

66 900,00

530 000,00

4 800,00

530 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

45 000,00

muzyki klasycznej i rozrywkowej,
adresowanych do osób w każdym wieku, na
terenach rekreacyjnych Dzielnicy - np. w
Parku Lotników, Parku Skalskiego i innych.
BO.D14.27/21

SPOJRZENIE W PRZESZŁOŚĆ
CZYŻYN

Projekt zakłada ustawienie kilku tablic z
widokiem sprzed lat miejsc
charakterystycznych Czyżyn znajdujących
się w archiwach miasta bądź organizacji
miejskich.

Ocena Muzeum Krakowa propozycji zadania SPOJRZENIE W PRZESZŁOŚĆ CZYŻYN do Budżetu
Obywatelskiego o numerze projektu BO.D14.27/21 Projekt SPOJRZENIE W PRZESZŁOŚĆ CZYŻYN o
numerze BO.D14.27/21 zgłoszony został w kategorii Kultura. Projekt zakłada ustawienie kilku tablic z
widokiem sprzed lat miejsc charakterystycznych Czyżyn. Wnioskodawca podał przykładowe miejsca
realizacji zadania 1/ Lotnisko Czyżyny- Rakowice 2/ Kościół św. Alberta, 3/ Osiedle z dawnych lat oraz
4/ okolice ul. Centralnej. W wyniku stwierdzenia podczas weryfikacji merytoryczno – prawnej, że
wniosek nie zawiera istotnych informacji potrzebnych do analizy, poproszono Wnioskodawcę o
dodatkowe wskazówki i uzupełnienia zgodne z § 16 ust. 1 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta
Krakowa, w szczególności poprzez wskazanie dokładnych lokalizacji (podanie działek), gdzie tablice
mają być umieszczone. Wnioskodawca uzupełnił wniosek wskazując propozycje konkretnych działek
miejskich. Muzeum Krakowa zweryfikowało propozycje, uzyskując informacje, że tablice mogą być
zlokalizowane na działkach: 1/ Lotnisko Czyżyny- Rakowice, działka nr 32/2 obr. 6 Nowa Huta 2/
Kościół św. Alberta, działka nr 118/98 obr. 7 Nowa Huta 3/ Osiedle z dawnych lat, działka nr 275 obr. 7
Nowa Huta 4/ Okolice ul. Centralnej, działka nr 247/3 obr. 54 Nowa Huta Po dokonaniu weryfikacji
merytoryczno – prawnej wniosku po jego uzupełnieniu przez Wnioskodawcę, oraz po uzyskaniu przez
Muzeum Krakowa stanowisk od właściwych rzeczowo jednostek organizacyjnych UMK tj.: 1/ pismo
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie z 27.07.2021 r. znak IB.54.118.21.KK, 2/ pismo Zarządu Dróg
Miasta Krakowa z 26.07.2021 r. znak DW.454.5.24.2021, 3/ pismo Wydziału Skarbu Miasta z
27.07.2021 r. znak GS-13.2.271.2021, Muzeum Krakowa pozytywnie opiniuje wniosek uznając go za
realny zarówno w perspektywie czasowej, jak i finansowej. Wskazując, że w przypadku jego realizacji
będzie cennym świadectwem przemian jakie zaszły w Czyżynach, jak również ogólnodostępną, cenną
lekcją historii lokalnej. Przy realizacji projektu należy uwzględnić uwagi i zastrzeżenia wyrażone w
stanowiskach jednostek miejskich powołanych powyżej tj. - w odniesieniu do działki nr 32/2 obr. 6
Nowa Huta oraz 118/98 obr. 7 Nowa Huta umieszczenie tablic może nastąpić wyłącznie pod
warunkiem uzgodnienia dokumentacji projektowej z Zarządem Zieleni Miejskiej, - w odniesieniu do
działki nr 247/3 obr. 54 Nowa Huta oraz 275 obr. 7 Nowa Huta wchodzących w pas drogowy przy ul.
Centralnej oraz ul. Kłosowskiego, umieszczenie tablicy musi nastąpić zgodnie z zasadami ustawy o
drogach publicznych oraz pod warunkiem uzgodnienia i uzyskania akceptacji Zarządu Dróg Miasta
Krakowa

BO.D14.28/21

PUMPTRACK SOŁTYSOWSKA

Projekt dotyczy rewitalizacji terenu na
działce miejskiej poprzez stworzenie
ogólnodostępnego, bezpiecznego
pumptrack-u o nawierzchni bitumicznej.

Realizacja projektu pozwoli na poszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej przedmiotowego obszaru.

562 500,00

BO.D14.29/21

Plac zabaw i siłownia na świeżym
powietrzu - Ścieżka zdrowia

Projekt dotyczy zagospodarowania terenu
na działce miejskiej poprzez stworzenie
ogólnodostępnego, bezpiecznego placu
zabaw o charakterze sportowym wraz z
siłownią plenerową.

Projekt zakłada utworzenie placu zabaw wraz z siłownią w rejonie ul. Sołtysowskiej i ul. Centralnej.
Jego realizacja wpłynie pozytywnie na integrację Mieszkańców i zachęci ich do spędzania czasu na
świeżym powietrzu.

562 617,00

BO.D14.32/21

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla
osób w wieku 50+

Zadanie polega na organizacji bezpłatnych
kursów języka angielskiego dla osób
początkujących w wieku 50+. Kursy nauczą
podstaw komunikacji w tym języku,
przydatnych na co dzień, w podróżach i
spotkaniach z turystami odwiedzającymi
Kraków.

Realizacja projektu przyczyni się do nabycia przez uczestników 50+ nowych kompetencji
zawodowych, co może wpłynąć na poprawę ich sytuacji na rynku pracy. Zajęcia grupowe dodatkowo
ułatwiają nawiązywanie nowych relacji społecznych oraz pomagają w wymianie doświadczeń między
uczestnikami kursu. Realizacja projektu wpłynie na rozwój poczucia przynależności, integracji
społeczności lokalnej i integracji międzypokoleniowej.

18 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

BO.D14.33/21

Bezpieczniej wzdłuż ulicy
Sołtysowskiej - kontynuacja

BO.D14.40/21

800 biletów dla Seniorów w Kinie
Paradox!

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Projekt jest kontynuacją dzielnicowego
projektu z 2019 r. i zakłada poprawę
infrastruktury pieszej w ciągu ulicy
Sołtysowskiej.

Projekt zakłada remont chodników w ul. Sołtysowskiej na wybranych odcinkach ulicy, w zakresie
wymiany istniejącej nawierzchni na kostkę brukową bezfazową. Realizacja zadania odbędzie się
zgodnie z przyjętą we wniosku listą rankingową - do wysokości środków finansowych. Wymiana
nawierzchni przyczyni się do zwiększenia komfortu pieszych korzystających z chodnika.

Celem projektu jest zachęcenie
mieszkańców Dzielnicy, którzy ukończyli
60. rok życia, do aktywnego uczestnictwa w
życiu kulturalnym miasta poprzez
przekazanie im 800 darmowych biletów do
kina.

Projekt ma na celu aktywizację seniorów, w tym zachęcenie ich do udziału w wydarzeniach
kulturalnych i spędzania wolnego czasu w gronie osób o podobnych zainteresowaniach.

Szacunkowy
koszt
562 617,00

11 600,00

DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE
BO.D15.2/21

Nasz Park nasza EkoSfera-Park
kieszonkowy os.Piastów

Niebanalna zieleń połączona z betonem,
drewnem i metalem w zróżnicowanych
formach geometrycznych. Pergola, kawałki
materiałów ustawione w żagle trójkątne,
ławki huśtawkowe, hamaki, stojaki
rowerowe, tabliczki edukacyjno-inf. Całość
projektu ma inspir

Projekt zakłada utworzeni parku kieszonkowego w rejonie ul. Piasta Kołodzieja. Jego realizacja poprawi
estetykę przedmiotowego terenu.

535 225,00

BO.D15.3/21

Rowerowe Piastów - Miasteczko
rowerowe dla dzieci

Miasteczka rowerowe to szansa poznania
zasad ruchu drogowego dla jego
najmłodszych uczestników. Tego typu
miejsca pozwalają bezpiecznie
przygotować dziecko do jazdy na rowerze
po miejskich ścieżkach, ulicach zgodnie z
przepisami.

Projekt zakłada wykonanie miasteczka rowerowego na terenie Osiedla Piastów – przy parku w okolicy
fortu Mistrzejowice. Inwestycja uatrakcyjni otoczenie oraz będzie pełnić funkcję rekreacyjną i
edukacyjną dla dzieci w zakresie zapoznania się z przepisami ruchu drogowego, umożliwi bezpieczną
naukę jazdy na rowerze. Projekt stworzy nowe miejsce do spędzania czasu na świeżym powietrzu, a
dodatkowo przyczyni się do integracji społeczeństwa.

420 000,00

BO.D15.5/21

Nowe zbiory, kody do ebooków
oraz prasa w Filii 48 i 49 BK

Zakup zbiorów bibliotecznych: książek,
audiobooków, gier planszowych, komiksów,
gamebooków oraz kodów dostępu do
ebooków do dwóch filii Biblioteki Kraków:
Filii nr 48 i Filii nr 49 w Dzielnicy XV oraz
prenumerata prasy w Filii nr 48.

Projekt stanowi odpowiedź na stale rosnące potrzeby czytelnicze użytkowników obydwu bibliotek. Jego
realizacja pozwoli na wzbogacenie oferty bibliotek i zwiększenie różnorodności proponowanych
zbiorów. Jest odpowiedzią na sugestie zwolenników zbiorów w zarówno w formie tradycyjnej, jak i
nowoczesnej. Spowoduje zwiększenie atrakcyjności biblioteki i realizuje program zaspokajania potrzeb
kulturalnych mieszkańców dzielnicy.

40 000,00

BO.D15.7/21

Łączymy pokolenia: Senior, Rodzic,
Wnuczek(-a)

Dzięki współpracy z Centrum Młodzieży im.
H. Jordana możliwe będzie zapewnienie
nieodpłatnie: Wyjazdu do ośrodka Centrum
Wypoczynku JordaNova w Gołkowicach
Górnych, wycieczek, seansów w kinie
PARADOX oraz zajęć z instruktorami dla
całych rodzin.

Efekty długoterminowe projektu to między innymi: 1. Integracja międzypokoleniowa, w tym
zacieśnienie więzi pomiędzy dziadkami i wnukami (projekt oferuje różnorodne formy spędzania
wolnego czasu seniorów z wnukami). 2. Aktywizacja wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży,
rodziców i seniorów.

87 500,00

BO.D15.8/21

Leśny Zagajnik - strefa ciszy i
relaksu

Projekt przewiduje rewitalizację terenu
zielonego i drzewostanu przy ul.
Popielidów. Zakłada on: uzupełnienie
roślinności, wybudowanie ścieżek
żwirowych, montaż ławek wypoczynkowych
oraz altanki ogrodowej.

Projekt zakłada rewitalizację terenu zielonego w rejonie ul. Popielidów. Realizacja projektu wpłynie
pozytywnie na integrację mieszkańców oraz zachęci ich do spędzania większej ilości czasu na
świeżym powietrzu.

535 000,00

BO.D15.9/21

GEODEZYJNY ŚRODEK DZIELNICY
XV

Ustawienie słupka pamiątkowego w
geodezyjnym środku dzielnicy XV, wraz z

Dobrze wyeksponowany, symboliczny obiekt wyznaczający geograficzny i geodezyjny środek dzielnicy
jako odrębnego, wyjątkowego obszaru, będący niewątpliwą atrakcją okolicy, może służyć jako punkt

12 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

tablicą informacyjną, na zieleńcu przy
szkole podstawowej nr 144.

wyjścia wycieczek tematycznych i lekcji geografii.

Uzupełnienie Placu Zabaw w urządzenia
drewniane, przyjazne dla środowiska i
dzieci - wieże do wspinaczki, zadaszone
domki ze skrytkami, wielka zjeżdżalnia,
podwieszane mostki, równoważnie dla
dzieci w wieku 5+ i obok ławek ze stolikami
do pikników.

Projekt zakłada uzupełnienie Placu Zabaw na Plantach Mistrzejowickich o urządzenia z naturalnych
materiałów, przyjazne środowisku i dzieciom. Inwestycja uatrakcyjni plac zabaw, przyczyni się do
wzbudzenia kreatywności wśród dzieci oraz integracji pokoleń przy jednoczesnym aktywnym
spędzaniu czasu na świeżym powietrzu.

530 000,00

BO.D15.10/21

Natura na okrągło - Plac Zabaw na
Plantach Mistrzejowickich

BO.D15.11/21

Spirala kosmiczna - odnowienie
rzeźby Antoniego Hajdeckiego

Zadanie dotyczy konserwacji rzeźby
Antoniego Hajdeckiego pt. Spirala
kosmiczna. Rzeźba przestrzenna,
zbudowana z metalowych obręczy w 1974
roku znajduje się w pobliżu przystanku
autobusowego Łęczycka. Rzeźba i jej
otoczenie wymagają rewitalizacji.

Projekt zakłada konserwacje rzeźby Antoniego Hajdeckiego pt. Spirala kosmiczna zlokalizowanej na
os. Tysiąclecia. Rzeźba jest wpisana do Szlaku plenerowych rzeźb i instalacji nowohuckich oraz
Mistrzejowickiego Szlaku Kulturowego. Realizacja zadania pozwoli na odnowienie i utrzymanie w
należytym stanie obiektu kulturowo ważnego dla miasta.

100 000,00

BO.D15.12/21

Zielone Mistrzejowice - Zasadź
swoje drzewko! 6.0

Projekt zakłada posadzenie 100 drzew na
terenie dzielnicy XV Mistrzejowice.

Projekt zakłada nasadzenia 100 drzew na terenie Dzielnicy XV. Pozytywnym rezultatem zadania jest
poprawa estetyki terenu i jakości powietrza poprzez powiększenie zasobu zieleni na skutek
posadzenia nowych drzew terenie Dzielnicy XV Mistrzejowice.

120 000,00

BO.D15.13/21

Bezpieczniej w Mistrzejowicach spokojne osiedla!

Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa w
naszej dzielnicy przez zwiększenie ilości
patroli policji w godzinach wieczornych oraz
doposażenie straży pożarnej w potrzebny
sprzęt według wskazań Jednostka
Ratowniczo-Gaśniczej nr 7, ul Rozrywki 26.
Patrole

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy.

120 000,00

BO.D15.14/21

Kino pod chmurką - V edycja!

To kolejna - piąta już edycja zwycięskiego
projektu w ramach Budżetu
Obywatelskiego. Projekt obejmuje
organizację darmowych pokazów filmowych
dla mieszkańców Dzielnicy XV na terenach
zielonych znajdujących się w
Mistrzejowicach.

- popularyzacja kinematografii, - integracja mieszkańców dzielnicy, - popularyzacja ciekawych form
spędzania wolnego czasu.

80 000,00

BO.D15.15/21

Budowa miejsc parkingowych przy
ulicy ks. Józefa Kurzei

Utworzenie ogólnodostępnych miejsc
postojowych w granicach pasa drogowego
ul.Ks,Józefa Kurzei-sięgacz zlokalizowany
na części dz.na terenie dz.19/367 obr.5
Nowa Huta

Powyższe działania przyczynią się do zwiększenia ilości miejsc parkingowych,uporządkowania
parkujących samochodów z równoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa pieszych oraz poprawią
estetykę w przedmiotowym terenie.

535 000,00

BO.D15.17/21

OŚWIETLONA ZEBRA

Projekt zakłada wykonanie dedykowanego
oświetlenia przejść dla pieszych wraz ze
stałym zasilaniem działającym w sposób
ciągły, zgodnie
z załączaniem /wyłączaniem zegara
astronomicznego

Celem projektu jest: wykonanie dedykowanego oświetlenia na istniejących przejściach dla pieszych,
celem poprawy widoczności pieszych na przejściu jak i dochodzących do niego , szczególnie w porze
nocnej oraz w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, zapewniając bezpieczeństwo
użytkowników.

180 000,00

BO.D15.19/21

ZIELONY PRZYSTANEK 2.0

Projekt zakłada montaż przy przystankach
donic ze specjalnym stelażem dla roślin

Projekt zakłada zakup i montaż donic wyposażonych w specjalny stelaż dla roślin pnących w okolicy
przystanków MPK na terenie Dzielnicy XV. Przyczyni się to do poprawy estetyki wiat przystankowych i

53 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

pnących.

okolicy, a także na poprawę komfortu korzystania z transportu publicznego i odbioru wizerunku
miasta przez mieszkańców i turystów.

Szacunkowy
koszt

BO.D15.20/21

Sortujmy na polu!

Zadziałajmy na rzecz środowiska i
wizerunku miasta! W miejscach najbardziej
uczęszczanych przez spacerujących
mieszkańców postawmy 3 praktyczne a
estetyczne kosze do segregacji odpadów.

Projekt zakłada zakup i montaż do segregacji odpadów w najczęściej uczęszczanych miejscach przez
Mieszkańców Dzielnicy XV tj. na terenie parków, placów zabaw i pętli komunikacyjnych. Obecnie, na
terenie miasta, niewiele jest koszy tego typu, w związku z czym realizacja zadania pozwoli na
poprawne sortowanie odpadów oraz wpłynie na rozwój świadomości ekologicznej wśród Mieszkańców.

53 400,00

BO.D15.21/21

MUZYKA WŚRÓD DRZEW kameralne koncerty plenerowe

Projekt przewiduje realizację cyklu
niedzielnych kameralnych koncertów
muzyki klasycznej i rozrywkowej,
adresowanych do osób w każdym wieku, na
terenach rekreacyjnych Dzielnicy - np.
Planty Mistrzejowickie, Park Tysiąclecia i
inne

Projekt przysłuży się mieszkańcom dzielnicy umożliwiając im kontakt z kulturą, jednocześnie promując
lokalnych artystów.

66 900,00

BO.D15.22/21

FAMILIADA ,,ŻYJ ZDROWO I
WESOŁO”

Familiada „Żyj zdrowo i wesoło”
przeznaczona będzie dla uczniów SP z OI nr
144, ich rodziców oraz osób
zamieszkujących w Dzielnicy XV. Jej celem
jest propagowanie zdrowego stylu życia,
aktywności ruchowej oraz integracja
społeczności szkolnej.

Projekt Familiada „Żyj zdrowo i wesoło” Przeznaczony będzie dla uczniów Szkoły nr 144, ich rodziców
oraz osób zamieszkujących Dzielnicę XV. Jej celem jest propagowanie zdrowego stylu życia,
aktywności ruchowej oraz integracja społeczności szkolnej.

9 800,00

BO.D15.23/21

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla
osób w wieku 50+

Zadanie polega na organizacji bezpłatnych
kursów języka angielskiego dla osób
początkujących w wieku 50+. Kursy nauczą
podstaw komunikacji w tym języku,
przydatnych na co dzień, w podróżach i
spotkaniach z turystami odwiedzającymi
Kraków.

Realizacja projektu przyczyni się do nabycia przez uczestników 50+ nowych kompetencji
zawodowych, co może wpłynąć na poprawę ich sytuacji na rynku pracy. Zajęcia grupowe dodatkowo
ułatwiają nawiązywanie nowych relacji społecznych oraz pomagają w wymianie doświadczeń między
uczestnikami kursu. Realizacja projektu wpłynie na rozwój poczucia przynależności, integracji
społeczności lokalnej i integracji międzypokoleniowej.

18 000,00

BO.D15.24/21

Koncerty Mistrzejowickie

Koncerty Mistrzejowickie to cykl pięciu
wydarzeń realizowanych online. Planowana
propozycja poszerzy ofertę kulturalną w
dzielnicy, ułatwi mieszkańcom udział w
ciekawych i wartościowych wydarzeniach
muzycznych.

Poszerzenie oferty kulturalnej. Poszerzenie kompetencji muzycznej odbiorów. Wersja online koncertów
umożliwi szerszy odbiór i ułatwi udział w ciekawych i wartościowych wydarzeniach muzycznych oraz
zapewni pełne bezpieczeństwo uczestnikom i wykonawcom.

42 000,00

BO.D15.25/21

Budowa infrastruktury sportowej
dla mieszkańców dzielnicy XV

Budowa infrastruktury sportowej dla
mieszkańców dzielnicy XV - Mistrzejowice
oraz dzielnic sąsiadujących III, XIV, XVI, XVII
gdzie zamieszkuje około 140 000 osób.

Realizacja projektu pozwoli na poszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej przedmiotowego obszaru.

BO.D15.27/21

Domki dla najmniejszych
mieszkańców Mistrzejowic!

Projekt zakłada postawienie na terenach
parków oraz terenów z bogatą warstwą
roślinną kompleksu domków (ekostrefa) dla
jednych z najmniejszych mieszańców
Mistrzejowic - jeży!

Projekt zakłada zakup i montaż domków dla jeży oraz tabliczek informacyjnych na terenach parków
oraz innych z bogatą warstwą roślinną. Inwestycja wpłynie na poprawę bioróżnorodności środowiska
oraz warunków życia jeży w mieście. Dodatkowo, podwyższy świadomość mieszkańców i zwróci
uwagę na potrzebę ochrony jeży.

21 000,00

BO.D15.28/21

800 biletów dla Seniorów w Kinie
Paradox!

Celem projektu jest zachęcenie
mieszkańców Dzielnicy, którzy ukończyli
60. rok życia, do aktywnego uczestnictwa w

Projekt ma na celu aktywizację seniorów, w tym zachęcenie ich do udziału w wydarzeniach
kulturalnych i spędzania wolnego czasu w gronie osób o podobnych zainteresowaniach.

11 600,00

102 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

życiu kulturalnym miasta poprzez
przekazanie im 800 darmowych biletów do
kina.
BO.D15.30/21

Uporządkujmy zieleń za
zbiornikiem wodnym -Fort 48
Batowice

Dzika zieleń za zbiornikiem wodnym przy
Forcie Batowice nr 48 wymaga
uporządkowania. Poszerzmy nasz Lasek
przy Forcie o małe fragmenty zieleni
nieuporządkowanej. Teren ten wymaga
posprzątania, stworzenia ścieżki szutrowej
do spacerów, dodania ławek.

Projekt zakłada uporządkowanie terenu zielonego przy Forcie Batowice nr 48. W ramach zadania
planuje się posprzątanie terenu, uporządkowanie zieleni, wykonanie alejki spacerowej oraz zakup i
montaż kilku ławek parkowych. Inwestycja ta przyczyni się do poprawy estetyki terenu, zmniejszenia
zanieczyszczenia powietrza, a także wpłynie na zadowolenia i spokój Mieszkańców.

235 000,00

BO.D15.32/21

Trasa biegowa w Mistrzejowicach część II

Kontynuacja zadania z poprzedniej edycji:
dopełnienie wyznaczonej trasy,
wyznaczenie kolejnej . Wyznaczenie trasy
dla biegaczy powinno być poprzedzone
konsultacjami z osobami uprawiającymi
bieganie oraz z przedstawicielem ZZM.

Projekt zakłada dopełnienie wyznaczonej w poprzedniej edycji trasy biegowej na terenie
Mistrzejowicach. Stworzenie specjalnej trasy dla biegaczy poprawi bezpieczeństwo i komfort
użytkowników, a także zachęci mieszkańców do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.

300 000,00

BO.D15.33/21

Zdrowy kręgosłup - bezpłatne
zajęcia gimnastyczne 2022

Projekt "Zdrowy kręgosłup" dotyczy
grupowych zajęć sportowo - rekreacyjny
dla osób dorosłych, kobiet i mężczyzn,
mieszkańców dzielnicy XV Mistrzejowice, ze
szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń
wzmacniających i rozciągających mięśnie
kręgosłupa.

Projekt dotyczy grupowych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla osób dorosłych, kobiet i mężczyzn,
mieszkańców Dzielnicy XV Mistrzejowice ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń wzmacniających i
rozciągających mięśnie kręgosłupa.

5 500,00

BO.D15.34/21

Bezpłatne zajęcia taneczne

Bezpłatne zajęcia taneczne dotyczą
grupowych zajęć sportowo – rekreacyjnych,
w szczególności tańca

Projekt zakłada uczestnictwo w bezpłatnych zajęciach tanecznych w szczególności grupowych zajęć
sportowo - rekreacyjnych dla wszystkich mieszkańców Dzielnicy XV Mistrzejowice.

6 940,00

BO.D15.35/21

Siłownia na Oświecenia kontynuacja

Budowa siłowni na świeżym powietrzu na
terenie zielonym w okolicy szkoły na
osiedlu Oświecenia. Siłownia będzie
doskonałym uzupełnieniem znajdujących
się już tam ogródka jordanowskiego oraz
strefy relaksu. Kontynuacja zadania z
poprzedniej edycji BO.

Projekt zakłada budowę siłowni na świeżym powietrzu oraz nasadzenia roślin na terenie Dzielnicy XV.
Inwestycja wzbogaci okolicę poprzez stworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego, który zintegruje i
zachęci Mieszkańców wszystkich grup wiekowych do aktywnego spędzania czasu, oraz co za tym idzie
poprawy jakości życia.

350 000,00

BO.D15.36/21

Piłkarski kompleks na os.
Oświecenia

Kontynuacja zadania z 2019 roku. Budowa
dwóch małych boisk ze sztuczną trawą,
modernizacja. ogrodzenia dużego boiska,
modernizacja oświetlenia, remont
chodnika, zakup sprzętu sportowego

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

530 000,00

BO.D15.37/21

Porachunki z pandemią – wzmocnij
siebie z jogą!

Bezpłatna kurs jogi dla początkujących
odbywać się będzie od 01 marca 2022 r. do
30 listopada 2022 dwa raz w tygodniu.
Zajęcia będą trwały każdorazowo 60 minut
dla dwóch grup. Spotkania będą odbywać
się w PAL Mistrzejowice ul. Kuczkowskiego
3/2u.

Zaplanowane działania skierowane są do mieszkańców i mieszkanek Dzielnicy XV Mistrzejowice.
Projekt zakłada udział dzieci oraz osób dorosłych. Realizacja projektu przyniesie korzyści z zakresu
dostępu do kultury fizycznej i sportu oraz stworzenia mieszkańcom dzielnicy możliwości zdrowego
spędzania czasu wolnego, poprawy sprawności psychofizycznej oraz wzmocnienia odporności po
miesiącach lockdownu w związku z pandemią SARS-CoV-2.

25 100,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE
BO.D16.2/21

Bezpieczni Na Straży
Bezpieczeństwa

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego
mieszkańców dzielnicy poprzez zakup
wyposażenia dla Jednostki RatowniczoGaśniczej Szkoły Aspirantów PSP w
Krakowie Z projektu w sposób pośredni
skorzysta każdy mieszkaniec i osoby
pracujące na terenie chronionym.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców
Dzielnicy.

190 000,00

BO.D16.3/21

Bezpiecznym chodnikiem
bezpiecznie nad staw!

Staw przy ulicy Kaczeńcowej jest cudowny
miejscem do wypoczynku, jednak na chwilę
obecną droga prowadząca do stawu
pozbawiona jest właściwego chodnika.
Wspólnie zadbajmy o to, aby móc
bezpiecznie i komfortowo dotrzeć na staw.

Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

300 000,00

BO.D16.4/21

OŚWIETLMY
NAJNIEBEZPIECZNIEJSZE zakamarki
w Bieńczycach ��

Zadanie polega na sukcesywnym
doświetleniu najbardziej niebezpiecznych i
ciemnych miejsc na terenie dzielnicy
Bieńczyce.

Budowa oświetlenia poprawi bezpieczeństwo i komfort życia użytkowników dróg i ścieżek
spacerowych.

170 000,00

BO.D16.5/21

Bieńczyckie remonty chodników

Projekt obejmuje naprawę najbardziej
zniszczonych odcinków chodników na
terenie dzielnicy Bieńczyce.

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i podniesienie komfortu życia oraz estetyki otoczenia.

165 000,00

BO.D16.6/21

STAW przy Kaczeńcowej – działania
proekologiczne - etap 2

✘ Oczyszczenie zbiornika - druga część
zbiornika wymaga odmulenia - przyłącz się
do akcji i oddają maksymalną ilość głosów
aby można było kontynuować prace
rozpoczęte w 2020r. ✘ Budki lęgowe dla
ptaków

Projekt jest kontynuacją zadania z ubiegłorocznego BO, zakłada oczyszczenie kolejnej części zbiornika
przy ul. Kaczeńcowej z namułu i śmieci oraz zamontowanie w okolicy budek lęgowych dla ptaków.
Biorąc pod uwagę spokojny i kameralny charakter miejsca, staw oraz otoczenia parkowe wokół niego,
są popularnym miejscem spotkań i spacerów mieszkańców Krakowa. Oczyszczenie zbiornika
spowoduje zwiększenie atrakcyjności terenu, okolice posiadają duży potencjał przyrodniczy i
krajobrazowy, który warto wyeksponować i wykorzystać.

200 000,00

BO.D16.7/21

Kwitnące Magnolie w Bieńczycach

Magnolia kojarzona ze szlachetnością i
kobiecą delikatnością, jest również swego
rodzaju botanicznym fenomenem. Zadanie
polega na nasadzeniu we wskazanych
miejscach pięknych Magnolii.

Projekt zakłada nasadzenia magnolii na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce. Posadzenie pięknie
kwitnących drzew poprawi estetykę i uatrakcyjni Dzielnicę, a powiększenie zasobu zieleni wpłynie
korzystnie na jakość powietrza.

50 000,00

BO.D16.8/21

KSIĄŻKI DLA BIBLIOTEKI

Uzupełnienie zbiorów i rozszerzenie
zakresu usług w filiach Biblioteki Kraków
znajdujących się na terenie Dzielnicy XVI,
poprzez zakup nowości wydawniczych, gier
planszowych oraz kodów do platformy
udostępniającej książki w formie e-booków.

Zwiększenie dostępu do książek elektronicznych i gier planszowych, promocja czytelnictwa, dostęp do
nowej oferty wydawniczej.

37 500,00

BO.D16.9/21

Łączymy pokolenia: Senior, Rodzic,
Wnuczek(-a)

Dzięki współpracy z Centrum Młodzieży im.
H. Jordana możliwe będzie zapewnienie
nieodpłatnie: Wyjazdu do ośrodka Centrum
Wypoczynku JordaNova w Gołkowicach
Górnych, wycieczek, seansów w kinie
PARADOX oraz zajęć z instruktorami dla
całych rodzin.

Efekty długoterminowe projektu to między innymi: 1. Integracja międzypokoleniowa, w tym
zacieśnienie więzi pomiędzy dziadkami i wnukami (projekt oferuje różnorodne formy spędzania
wolnego czasu seniorów z wnukami). 2. Aktywizacja wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży,
rodziców i seniorów.

87 500,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

BO.D16.10/21

Zielone Bieńczyce

Zazieleńmy naszą Dzielnicę. Projekt
zakłada przeprowadzenie nowych nasadzeń
drzew, krzewów i kwiatów na terenie
Dzielnicy XVI Bieńczyce.

Projekt zakłada nowe nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce.
Inwestycja poprawi czystość powietrza i estetykę otoczenia, co wpłynie pozytywnie na odbiór dzielnicy
przez mieszkańców i turystów, zachęcając do spacerowania i spędzania czasu na świeżym powietrzu.

80 000,00

BO.D16.11/21

Zaczytaj się w Bieńczycach

Zaczytaj się w Bieńczycach, to projekt
przeznaczony dla tych, którzy lubią czytać.
Zasada jest prosta idziesz do najbliższej
biblioteki w swojej dzielnicy, pobierasz kod,
wczytujesz go na platformie i przenosisz się
do Świata wybranej książki. Dodatkowy
zakup książek da możliwość dostępu do
nowości wydawniczych.

Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na rozwój czytelnictwa w lokalnym środowisku, wzbogaci
ofertę biblioteki, pozwoli na uzupełnienie księgozbioru.

60 000,00

BO.D16.12/21

Moja piaskownica - nowe
urządzenia na placach zabaw

Zadanie polega na dołożenia, 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
dotyczy placów zabaw: ul Fatimska, os.
Kazimierzowskie 7, os. Jagiellońskie 10, os.
Strusia 4, os. Kalinowe 4 lub inne na
terenie dzielnicy XVI Bieńczyce.

Projekt zakłada dobudowanie zadaszeń do istniejących piaskownic na terenie placów zabaw w
Dzielnicy XVI. Dodatkowo, planuje się doposażenie placów o nowe urządzenia zabawowe. Inwestycja
poprawi bezpieczeństwo korzystania z piaskownic bez ryzyka narażania się na działanie silnym
promieni słonecznych, nowe urządzenia uatrakcyjnią okolice i zachęcą Mieszkańców do aktywnego
spędzania czasu na świeżym powietrzu.

100 000,00

BO.D16.15/21

Wyremontujmy parkingi w os. J.
Strusia !

Remont części parkingu przed blokiem
numer 7i 6 w os. J. Strusia. Miejsca
parkingowe na działce oznaczonej
numerem 157/1,stanowiącej Planty
Bieńczyckie. Długość odcinka miejsc
parkingowych do remontu przed bl nr 6, to
ok.80 m i 100 m przed bl.7

Wymiana zdewastowanej nawierzchni znacznie poprawi warunki parkowania i poprawi estetykę tego
miejsca.

320 000,00

BO.D16.17/21

Bezpieczne osiedla, bezpieczne
Planty Bieńczyckie

Wykonanie monitoringu miejskiego, który
obejmie swym zasięgiem plac zabaw przed
blokiem numer 6 do bloku numer 7 wraz z
zrewitalizowanym skwerem z ławeczka
Józefa Strusia, oraz część Plant
Bieńczyckich między kościołem a placem
zabaw dla dzieci.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy

150 000,00

BO.D16.21/21

Kwiatowy skwer na Plantach
Bieńczyckich

Projekt zakłada stworzenie kwiatowego
skweru w miejscu, nieużywanego
asfaltowego koła o średnicy około 16 m.
Realizacja projektu przyczyni się to do
poprawy estetyki terenu, a ponadto będzie
zachęci mieszkańców do wypoczynku w
tym miejscu.

Projekt zakłada utworzenie skweru z nasadzeniami kwiatów w miejscu niezagospodarowanego terenu
na Plantach Bieńczyckich. Inwestycja wpłynie pozytywnie na atrakcyjność i estetykę okolicy, przyczyni
się do stworzenia przyjaznego miejsca wypoczynku dla Mieszkańców.

90 000,00

BO.D16.24/21

Sortujmy na polu!

Zadziałajmy na rzecz środowiska i
wizerunku miasta! W miejscach najbardziej
uczęszczanych przez spacerujących
mieszkańców postawmy 3 praktyczne a

Projekt zakłada zakup i montaż do segregacji odpadów w najczęściej uczęszczanych miejscach przez
Mieszkańców Dzielnicy XVI tj. na terenie parków, placów zabaw i pętli komunikacyjnych. Obecnie, na
terenie miasta, niewiele jest koszy tego typu, w związku z czym realizacja zadania pozwoli poprawne
sortowanie odpadów oraz wpłynie na rozwój świadomości ekologicznej wśród Mieszkańców.

53 400,00
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Tytuł zadania
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Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
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estetyczne kosze do segregacji odpadów.
BO.D16.25/21

NOWA HUTA POMAGA-Wspieramy
Pikniki

Projekt polega na zakupie wyposażenia
plenerowego i materiałów animacyjnych na
potrzeby organizacji społecznych pikników
na terenie Nowej Huty (np. nad Zalewem
Nowohuckim).

Zakup potrzebnego sprzętu piknikowego (np. krzeseł, namiotów) i udostępnienie go Mieszkańcom
będzie dużym wsparciem w organizacji tego typu wydarzeń. Pikniki stanowią niezaprzeczalną wartość
sprzyjającą integracji mieszkańców i nawiązywaniu silnych więzi społecznych. Zakupiony sprzęt
posłuży Mieszańcom Krakowa. Pikniki z licznymi atrakcjami uatrakcyjnią czas spędzany w terenach
zielonych na obszarze Dzielnicy XVI Bieńczyce. Sfinansowanie wskazanych sprzętów pozwoli na lepsze
i częstsze realizowanie pikników, jednej z najbardziej znanych i popularnych cyklicznych inicjatyw
społecznych na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce. Wsparcie tak cennej społecznej inicjatywy środkami
rzeczowymi wydaje się być wskazane, również w aspekcie dalszego rozwoju aktywności mieszkańców
i integracji różnych środowisk i grup generacyjnych.

31 000,00

BO.D16.26/21

MUZYKA WŚRÓD DRZEW kameralne koncerty plenerowe

Projekt przewiduje realizację cyklu
niedzielnych kameralnych koncertów
muzyki klasycznej i rozrywkowej,
adresowanych do osób w każdym wieku, na
terenach rekreacyjnych Dzielnicy - np. nad
Zalewem Nowohuckim, na Plantach
Bieńczyckich i innych.

Projekt przysłuży się mieszkańcom dzielnicy umożliwiając im kontakt z kulturą, jednocześnie promując
lokalnych artystów.

66 900,00

BO.D16.27/21

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla
osób w wieku 50+

Zadanie polega na organizacji bezpłatnych
kursów języka angielskiego dla osób
początkujących w wieku 50+. Kursy nauczą
podstaw komunikacji w tym języku,
przydatnych na co dzień, w podróżach i
spotkaniach z turystami odwiedzającymi
Kraków.

Realizacja projektu przyczyni się do nabycia przez uczestników 50+ nowych kompetencji
zawodowych, co może wpłynąć na poprawę ich sytuacji na rynku pracy. Zajęcia grupowe dodatkowo
ułatwiają nawiązywanie nowych relacji społecznych oraz pomagają w wymianie doświadczeń między
uczestnikami kursu. Realizacja projektu wpłynie na rozwój poczucia przynależności, integracji
społeczności lokalnej i integracji międzypokoleniowej.

18 000,00

BO.D16.29/21

800 biletów dla Seniorów w Kinie
Paradox!

Celem projektu jest zachęcenie
mieszkańców Dzielnicy, którzy ukończyli
60. rok życia, do aktywnego uczestnictwa w
życiu kulturalnym miasta poprzez
przekazanie im 800 darmowych biletów do
kina.

Projekt ma na celu aktywizację seniorów, w tym zachęcenie ich do udziału w wydarzeniach
kulturalnych i spędzania wolnego czasu w gronie osób o podobnych zainteresowaniach.

11 600,00

BO.D16.31/21

Rośliny miododajne w Bieńczycach

Nasadzenie roślin miododajnych i nie tylko
na terenie Bieńczyc. Łączymy atrakcyjny
wygląd i zapach miododajnych roślin z
pożytkiem jakie one przynoszą przyrodzie.
Ekologiczne podejście do zieleni w mieście
również jako baza pokarmowa dla ptaków.

Projekt zakłada nasadzenia roślin miododajnych, zakup i montaż karmników i poideł oraz domków dla
pszczół w pobliżu szkół na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce. Realizacja uatrakcyjni okolice wskutek
nowych nasadzeń, ma także charakter edukacyjno-ekologiczny poprzez nowe bazy pokarmowe dla
ptaków oraz zwiększenie różnorodności owadów zapylających

195 000,00

BO.D16.32/21

Bezpieczne Planty Bieńczyckie

ZADANIE POLEGA NA WYKONANIU
REMONTU NAWIERZCHNI NAJBARDZIEJ
ZNISZCZONYCH ALEJEK NA PLANTACH
BIEŃCZYCKICH

Projekt zakłada wykonanie remontu nawierzchni najbardziej zniszczonych alejek na Plantach
Bieńczyckich. Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu korzystania z parku.
Zachęci to mieszkańców do aktywności na świeżym powietrzu oraz integracji społecznej.

480 000,00

BO.D16.33/21

MIASTECZKO DROGOWE DLA
DZIECI

ZADANIE POLEGA NA WYKONANIU
MIASTECZKA DROGOWEGO DLA DZIECI, NA
TERENIE KTÓREGO MOGŁY BY UCZYĆ SIĘ
PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO

Projekt zakłada utworzenie miasteczka drogowego dla dzieci na os. Kalinowym na terenie Dzielnicy
XVI Bieńczyce. Inwestycja uatrakcyjni otoczenie oraz będzie pełnić funkcję rekreacyjno-edukacyjną.
Pozwoli przeprowadzać zajęcia zaznajamiające z przepisami ruchu drogowego dla dzieci i młodzieży

320 000,00

BO.D16.34/21

BIEŃCZYCKA FONTANNA - co to za
Planty, bez żadnej fontanny?

Fontanna na Plantach Bieńczyckich, będzie
pięknym dopełnieniem zieleni i kwiatów,

Projekt zakłada umieszczenie fontanny wraz z zagospodarowaniem obszaru wokół niej na terenie
Plant Bieńczyckich. Fontanna oraz nowe nasadzenia znacząco wpłyną na wzrost atrakcyjności terenu

489 097,00

Numer
ewidencyjny

BO.D16.35/21

Tytuł zadania

BAWMY SIĘ DŁUŻEJ

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

które się tam znajdują. Znacząco podniesie
atrakcyjność tego miejsca. Usytuowana
przy nasadzeniach lawendy, w upalny dzień
stworzy klimat bieńczyckiej Prowansji.

Plant, woda w fontannie poprawia mikroklimat, w upalne dni chłodzi i dodaje rześkości. Inwestycja
przyczyni się do stworzenia estetycznego punktu odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców Dzielnicy.

ZADANIE POLEGA NA WYKONANIU
OŚWIETELNIA NA PLACACH ZABAW NA
TERENIE DZIELNICY XVI na os. Kalinowym
9, os. Jagiellońskim 9, os. Albertyńskim 30

Projekt polega na zamontowaniu oświetlenia na terenach ogródków jordanowskich na obszarze
Dzielnicy XVI. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenie bezpieczeństwa przebywających na
terenie ogródków dzieci wraz z opiekunami oraz pozwoli na zabawę do późnych godzin wieczornych.
Tereny ogródków staną się bardziej przyjazne dla lokalnej społeczności.

Zadanie polega na przeprowadzeniu serii
ogólnodostępnych zajęć Pilates w parku
Zielony Jar Wandy latem 2022 r.

Projekt polega na przeprowadzeniu serii ogólnodostępnych zajęć Pilates w parku Zielony Jar Wandy
latem 2022

Szacunkowy
koszt

330 000,00

DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE
BO.D17.2/21

Pilates na świeżym powietrzu

7 200,00

BO.D17.3/21

Toaleta w parku Zielony Jar Wandy

Zadanie zakłada budowę przy placu zabaw
w parku Zielony Jar Wandy publicznej
toalety dostosowanej do potrzeb dzieci,
m.in. z niskim zlewem umożliwiającym
dzieciom umycie rąk.

Posadowienie toalety w parku poprawi stan infrastruktury w przedmiotowej lokalizacji i zwiększy
komfort jego użytkowników. Poza tym realizacja zadania spowoduje wygenerowanie kosztów
związanych z bieżącym utrzymaniem toalety.

300 000,00

BO.D17.5/21

Grębałów ul. Obwodowa remont
nakładki asfaltowej wraz z wymi

Grębałów ul. Obwodowa wymiana nakładki
asfaltowej wraz z wymianą krawężników od
nr 17 do nr 35

Dzięki wyremontowaniu wskazanego odcinka drogi poprawi się bezpieczeństwo oraz komfort
poruszających się samochodami, rowerami i pieszych po ul. Obwodowej

400 000,00

BO.D17.6/21

Darmowe kino plenerowe dla
mieszkańców w parku w Wadowie

Projekt zakłada zorganizowanie w sezonie
letnim czterech seansów kina plenerowego
w parku w Wadowie. W ramach projektu
zostaną wyświetlone filmy, przygotowane
leżaki do oglądania oraz strefa
gastronomiczna.

Wadów jest dosyć daleko od centrum miasta, od kin także, dlatego propozycja udziału w bezpłatnych
seansach filmowych, na pewno spotka się z dużym zainteresowaniem. A obecność foodtracków
przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności wydarzeń. Efekty długofalowe: Wydarzenia plenerowe
sprzyjają poznawaniu się i integracji mieszkańców osiedla, zwłaszcza, że w okolicy przybywa nowych
domów.

32 000,00

BO.D17.7/21

Śmiech to zdrowie - parkowe
spotkanie z kabaretem w Wadowie

Projekt zakłada zorganizowanie darmowego
popołudnia kabaretowego na świeżym
powietrzu w klimatycznej scenerii parku w
Wadowie.

Popołudnie z kabaretami będzie miłą odskocznią dla każdego mieszkańca od codziennych problemów.
Efekty długofalowe: Występy znanych kabaretów przyczynią się do podniesienia atrakcyjności
wydarzenia, co może się przełożyć na większą liczbę uczestników a tym samym poznanie i integrację
mieszkańców. Zwłaszcza, że mieszkańców osiedla przybywa, gdyż na tym terenie buduje się dużo
domów jednorodzinnych.

40 000,00

BO.D17.8/21

Boisko w Zielonym Jarze oświetlenie i doposażenie

Projekt zakłada instalację oświetlenia oraz
umieszczenie czterech małych bramek do
piłki nożnej pod koszami do organizacji
mini-turniejów dla dzieci na terenie boiska
w Parku Zielony Jar.

Projekt zakłada doposażenie boiska do piłki nożnej wraz z instalacją oświetlenia na terenie parku
„Zielony Jar”. Montaż oświetlenia pozwoli na korzystanie z boiska po zmroku, zwiększy
bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywających na jego terenie. Ponadto, teren stanie się bardziej
atrakcyjny i zachęci do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

193 000,00

BO.D17.10/21

Łączymy pokolenia: Senior, Rodzic,
Wnuczek(-a)

Dzięki współpracy z Centrum Młodzieży im.
H. Jordana możliwe będzie zapewnienie
nieodpłatnie: Wyjazdu do ośrodka Centrum
Wypoczynku JordaNova w Gołkowicach
Górnych, wycieczek, seansów w kinie
PARADOX oraz zajęć z instruktorami dla
całych rodzin.

Efekty długoterminowe projektu to między innymi: 1. Integracja międzypokoleniowa, w tym
zacieśnienie więzi pomiędzy dziadkami i wnukami (projekt oferuje różnorodne formy spędzania
wolnego czasu seniorów z wnukami). 2. Aktywizacja wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży,
rodziców i seniorów.

87 500,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

BO.D17.12/21

Budowa ścieżki asfaltowej do SP nr
129

Budowa ścieżki asfaltowej poprowadzonej
nieużytkami przy SP nr 129 łączącej bloki
os. Na Stoku 10A/B/C/D/E ze szkołą.

Projekt zakłada budowę ścieżki od SP nr 129 w kierunku os. Na Stoku. Jego realizacja pozwoli
uporządkować istniejący przedept.

BO.D17.14/21

Doposażenie Orlika przy SP nr 129

Projekt przewiduje doposażenie
orlika/boiska w 8 bramek do piłki ręcznej,
elektronicznego zegara, urządzenia do
sterowania oświetleniem (czasowy
wyłącznik), plandek chroniących przed
światłem słonecznym oraz narysowanie na
murawie dwóch żółtych linii

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

BO.D17.15/21

Budowa Kiss and Ride przy Szkole
Podstawowej nr 98

Budowa zatoczki na ul. Poległych w
Krzesławicach przy Szkole Podstawowej nr
98 pełniącej funkcję Kiss and Ride.
Zatoczka umożliwi komfortowe wysadzenie
dzieci z samochodu bez blokowania
wewnętrznej ulicy osiedlowej.

Zadanie możliwe do realizacji pod warunkiem uzyskania decyzji na usunięcie/przesadzenie
kolidujących drzew na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Wykonanie zatoki parkingowej
pozwoli na bezpieczny postój czasowy dla rodziców dowożących samochodami dzieci do szkoły.

170 000,00

BO.D17.16/21

Niedzielne rodzinne biegi
rekreacyjne w parku Zielony Jar

Biegi rekreacyjne w każdą niedzielę dla
wszystkich w parku Zielony Jar.

Biegi rekreacyjne w każdą niedzielę dla wszystkich od maluchów do seniorów w parku Zielony Jar.
Integracja lokalnej społeczności, zakup odpowiedniego sprzętu do organizacji samodzielnych biegów
okolicznościowych w dzielnicy 17.

5 000,00

BO.D17.17/21

Doposażenie Rodzinnego Ogrodu
Wrażeń

Celem projektu jest doposażenie
istniejącego już Rodzinnego Ogrodu
Wrażeń (BO 2019) w celu podniesienia
atrakcyjności miejsca i zagospodarowania
pozostałego, niewykorzystanego terenu (z
wielkim potencjałem).

Wniosek przewiduje, iż efektem realizacji zadania będzie doposażenie istniejącego już Rodzinnego
Ogrodu Wrażeń (BO 2019) w celu podniesienia atrakcyjności miejsca i zagospodarowania pozostałego,
niewykorzystanego terenu (z wielkim potencjałem).

140 000,00

BO.D17.18/21

Siłownia ze zmiennym obciążeniem
w parku Zielony Jar

Projekt przewiduje montaż kilku urządzeń
siłowych ze ZMIENNYM OBCIĄŻENIEM w
parku Zielony Jar wraz z budową
zadaszenia, stojaków rowerowych oraz
utwardzeniem podłoża by osoby
niepełnosprawne na wózkach mogły
skorzystać z siłowni.

Projekt zakłada zakup i montaż kilku urządzeń siłowych ze zmiennym obciążeniem na terenie parku
Zielony Jar. Ponadto, w ramach zadania planuje się budowę zadaszenia, stojaków rowerowych wraz z
utwardzeniem podłoża. Inwestycja uatrakcyjni przestrzeń, zachęci mieszkańców do spędzania czasu
na świeżym powietrzu, a dodatkowo przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej.

273 000,00

BO.D17.19/21

Wykonanie nakładki bitumicznej z
podbudową na ul. Łazowej

Zadanie dotyczy wykonania nakładki
bitumicznej z podbudową na odcinku ok.
230 m na ul. Łazowej na odcinku od posesji
nr 6 do granicy działki nr 163/2 obręb 12
Nowa Huta, w granicach istniejącego pasa
drogowego.

Zadanie możliwe do realizacji pod warunkiem modernizacji sieci gazowej przez Gazownię Kraków
Nowa Huta (pismo nr PSG.KR.0058.761.147.2021 z dnia 21.06.2021). Wykonanie nakładki asfaltowej
wraz z podbudową poprawi komfort osób korzystających z ulicy Łazowej.

340 000,00

BO.D17.20/21

Remont nakładkowy ul. Petofiego

Remont fragmentu nawierzchni ul.
Petofiego na odcinku od nr 101 w kierunku
nr 93 i dalej. Jest to odcinek o długości ok.
220 mb. W ramach prac do wykonania
będzie naprawa istniejącej jezdni poprzez
tzw. remont nakładkowy.

Zadanie możliwe do realizacji po wykonaniu przez Tauron przyłącza elektrycznego do obiektu (pismo
TD/OKR/OMR/2021-06-30/0000001 z dnia 07.07.2021 r.). Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z
podbudową poprawi komfort osób. Dzięki wyremontowaniu wskazanego odcinka drogi poprawi się
bezpieczeństwo oraz komfort poruszających się samochodami, rowerami i pieszych po ulicy Petofiego.

390 000,00

BO.D17.21/21

Utwardzenie fragmentu ul. Niebyłej

Zadanie polega na utwardzeniu odcinka ul.

Dzięki wykonaniu odpowiedniego utwardzenia drogi poprawi się komfort mieszkańców poruszających

200 000,00

312 000,00

35 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

wzdłuż bloków nr 9 i 11

Niebyłej o długości ok. 220 mb od wjazdu
na "osiedle" w stronę szkoły.

się po ulicy Niebyłej.

Szacunkowy
koszt

BO.D17.23/21

Wycieczka dla seniorów
„Niepołomice -Zamek i Puszcza”

Organizacja wycieczki autokarem, z
pilotem, dla 50-osobowej grupy seniorów z
Dzielnicy XVII do Niepołomic na zwiedzanie
Zamku, Obserwatorium Astronomicznego i
objazd puszczy połączony ze spacerem.

Aktywizacja i integracja seniorów z dzielnicy poprzez wspólne wyjazdy turystyczne

2 650,00

BO.D17.24/21

Budowa bieżni lekkoatletycznej
wraz ze skocznią w dal.

Rozbudowa kompleksu boisk
wielofunkcyjnych na terenie Szkoły
Podstawowej nr 129 o czterotorową bieżnię
lekkoatletyczną z trzema torami do biegu
na 60 metrów oraz skocznią do skoku w
dal.

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

BO.D17.25/21

Zakup i powieszenie na drzewach
budek lęgowych dla ptaków

Zakup i zawieszenie na drzewach na
terenie Dzielnicy XVII budek lęgowych dla
ptaków, które tym sposobem zaprosimy by
zamieszkały bliżej nas. Na terenie naszych
osiedli mamy mnóstwo drzew, na których
można zainstalować budki dla ptaków.

Projekt przewiduje zakup i montaż na drzewach budek lęgowych dla ptaków na terenie Dzielnicy XVII.
Inwestycja przyczyni się do wzrostu bioróżnorodności i powiększenia liczebności pożytecznych
ptaków.

7 000,00

BO.D17.27/21

Logopedia postcovidowa dla dzieci

Projekt "Logopedia postcovidowa dla
dzieci" przeznaczony jest dla dzieci
przedszkolnych i szkolnych (wiek od 3 do
12 lat) z zaburzeniami rozwoju mowy, które
są zagrożone wykluczeniem ze
społeczności.

Realizacja projektu przyczyni się do nabycia przez dzieci z wadami wymowy kompetencji społecznych,
zmniejszy zagrożenie wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w czasie trwania pandemii i jej skutków.
Zajęcia grupowe wpłyną na wzrost poczucia własnej wartości, nauczą odpowiedniego zachowania w
grupie. Zajęcia rodzic – dziecko wpłyną również na wzmocnienie więzi i poprawę relacji. W związku z
powyższym propozycja zadania do budżetu obywatelskiego o charakterze dzielnicowym „Logopedia
postcovidowa dla dzieci” została zweryfikowana pozytywnie.

18 500,00

BO.D17.29/21

Strefa relaksu w Zielonym Jarze

Projekt przewiduje doposażenie parku
Zielony Jar w elementy małej architektury
pozwalające odpocząć, np.: drewniane
leżaki, hamaki.

Projekt zakłada doposażenie parku w nowe urządzenia do wypoczynku - leżaki i hamaki. Inwestycja
stworzy atrakcyjną przestrzeń do wypoczynku i spędzania wolnego czasu na łonie natury, a także
ułatwi integrację społeczną.

BO.D17.31/21

ZAKUP KSIĄŻEK Z DUŻĄ CZCIONKĄ
I AUDIOBOOKÓW DO BK F 52

Zakup do Filii nr 52 Biblioteki Kraków
książek w serii „Duże Litery” pozwalających
bez obciążania wzroku czytać osobom
starszym i z osłabionym wzrokiem, a także
audiobooków, czyli książek mówionych.

Realizacja projektu spowoduje wzrost aktywności seniorów i osób słabowidzących. Zakup książek z
serii "Duże litery" i audiobooków da im możliwość zapoznania się z nowościami wydawniczymi,
spowoduje większe zainteresowanie korzystaniem z biblioteki w tych grupach społecznych i zwiększy
atrakcyjność oferty biblioteki.

BO.D17.32/21

Piękny umysł - edycja II

Bezpłatne zajęcia nauki angielskiego oraz
obsługi komputera. Skierowane do
mieszkańców Dzielnicy Wzgórza
Krzesławickie, szczególnie dla młodzieży i
osób dorosłych. Zajęcia będą odbywać się
raz w tygodniu od kwietnia do grudnia,
czas trwania: 60 minut

Realizacja projektu przyczyni się do nabycia przez uczestników - młodzież i osoby dorosłe - nowych
kompetencji zawodowych, co poprawi ich sytuację na rynku pracy i zmniejszy zagrożenie
wykluczeniem społecznym. Dotyczy to zwłaszcza osób, które w czasie trwania pandemii utraciły
zatrudnienie i muszą się przekwalifikować lub dopiero wkraczają na rynek pracy. Zajęcia grupowe
dodatkowo pomagają w nawiązywaniu nowych relacji społecznych i w wymianie doświadczeń.

BO.D17.34/21

Bezpiecznie powroty do domu!

Instalacja lamp drogowych na ulicy
Wadowskiej na odcinku ok. 1km między
Luboczą a Wadowem. Pozbawiony
oświetlenia odcinek drogi bez pobocza
sprawia zagrożenie dla życia ludzkiego a

Dzięki wybudowaniu oświetlenia pomiędzy Lubocza a Wadowem poprawi się komfort i bezpieczeństwo
osób poruszających się wieczorem po ulicy Lubockiej i Wadowskiej..

188 200,00

140 000,00

7 000,00

22 000,00

574 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

także mieszkającej w sąsiedztwie
zwierzyny.
BO.D17.39/21

Dziecięcy raj - doposażenie Parku
Zielony Jar

Celem projektu jest uatrakcyjnienie Parku
Zielony Jar poprzez doposażenie w
urządzenia zabawowe (np. trampoliny).

Projekt zakłada doposażenie Parku Zielony Jar o nowe urządzenia zabawowe wraz z budową
nawierzchni bezpiecznej. Realizacja inwestycji uatrakcyjni teren parku, zachęci do aktywnego
spędzania czasu na świeżym powietrzu i tym samym wpłynie na zacieśnianie więzi społecznych.

400 000,00

BO.D17.41/21

Strefa edukacyjno- wypoczynkowa
przy SP nr 78 ul. Jaskrowa

Projekt zakłada utworzenie
ogólnodostępnej strefy edukacyjnowypoczynkowej w sąsiedztwie Szkoły
Podstawowej nr 78 w Krakowie przy ul.
Jaskrowej 5 posiadającej cechy parku
kieszonkowego.

Wniosek przewiduje utworzenie strefy edukacyjno-wypoczynkowej, która byłaby uzupełnieniem dla
obecnej infrastruktury i umożliwiłaby całym rodzinom spędzanie wspólne czasu według
indywidualnych preferencji. Teren ten mógłby być również wykorzystywany przez młodzież i lokalną
społeczność do wypoczynku świeżym powietrzu.

150 000,00

BO.D17.44/21

Relax na Błoniu

Zadanie dotyczy zakupu oraz montażu
elementów małej architektury na działce nr
140/1 obr 4 NowaHuta

Projekt zakłada zakup i montaż elementów małej architektury tj. dwóch leżaków parkowych, dwóch
hamaków z zadaszeniem oraz huśtawki. Inwestycja wpłynie na estetykę terenu, poprawi komfort życia
mieszkańców i zachęci ich do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

90 000,00

BO.D17.47/21

Dzień Seniora w Dzielnicy XVII

W ramach projektu zostanie zorganizowany
Dzień Seniora Dzielnicy XVII. Będzie on
zawierał szereg atrakcji. W ramach Dnia
Seniora można zorganizować np. punkty
bezpłatnych porad i konsultacji dla osób
starszych, występy artystyczne, pokazy,
stoiska informacyjno - doradcze.

Integracja seniorów z dzielnicy XVII

30 000,00

BO.D17.48/21

Darmowe kino plenerowe dla
mieszkańców!

Projekt zakłada cztery pokazy w ramach
kina plenerowego w muszli koncertowej w
Parku Zielony Jar. Kino plenerowe czyli
inaczej Kino "pod chmurką" to idealna
okazja na spędzenie przyjemnego wieczoru
w gronie znajomych i sąsiadów.

Kino letnie w Zielonym Jarze było realizowane w latach poprzednich i cieszyło się sporym
zainteresowaniem mieszkańców. Realizacja kina na tym terenie jest dobrym przyczynkiem do
integracji lokalnego środowiska i poszerzania perspektyw filmowych. Jest też zasadne w realizacji ze
względu na niejednokrotny brak dostępności do kultury.

26 000,00

BO.D17.49/21

Cała naprzód- plac zabaw dla
odważnych

Zadanie dotyczy modernizacji istniejącego
placu zabaw w Kantorowicach na działce nr
29 obr 4 Nowa Huta

Projekt polega na doposażeniu osiedlowego placu zabaw w Kantorowicach, planuje się zakup i montaż
m.in. tyrolki, toru przeszkód wraz ze zjeżdżalnią oraz innych urządzeń. Modernizacja placu poprawi
jego atrakcyjność oraz wpłynie na bezpieczeństwo podczas korzystania z urządzeń zabawowych.

BO.D17.51/21

Doświetlenie przejść dla pieszych
Lampami LED w Dzielnicy 17

Doświetlenie przejść dla pieszych Lampami
LED w Dzielnicy 17 Wzgórza Krzesławickie

Wykonanie doświetlenia przejść lampami LED zwiększy bezpieczeństwo pieszych na wskazanych
skrzyżowaniach.

BO.D17.52/21

Koniec z błotem i kostką brukową w
parku Zielony Jar

Utwardzenie brakujących odcinków i
remont zniszczonej drogi dojazdowej do
śmietników bloków os. Na Wzgórzach nr
7/8/9/10 i połączenie jej z kładką nad
strumykiem w parku Zielony Jar.

Projekt zakłada zakup i montaż elementów małej architektury tj. dwóch leżaków parkowych, dwóch
hamaków z zadaszeniem oraz huśtawki. Inwestycja wpłynie na estetykę terenu, poprawi komfort życia
mieszkańców i zachęci ich do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Autor projektu wyraża zgodę na
zastosowanie alternatywnych rozwiązań
nieprzewidzianych w tym projekcie, które
spełniłyby jego podstawowe założenia.
Wszystkie elementy zagospodarowania
terenu, jak także konkretne lokalizacje,
zostaną poddane analizie możliwości
realizacji pod względem obowiązujących

320 000,00

90 000,00

410 000,00

Numer
ewidencyjny
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Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

przepisów prawa na etapie sporządzania
dokumentacji projektowej wraz z
uzgodnieniami. Docelowy projekt
zagospodarowania terenu zostanie
skonsultowany z autorem projektu Budżetu
Obywatelskiego.
BO.D17.54/21

800 biletów dla Seniorów w Kinie
Paradox!

Celem projektu jest zachęcenie
mieszkańców Dzielnicy, którzy ukończyli
60. rok życia, do aktywnego uczestnictwa w
życiu kulturalnym miasta poprzez
przekazanie im 800 darmowych biletów do
kina.

Projekt ma na celu aktywizację seniorów, w tym zachęcenie ich do udziału w wydarzeniach
kulturalnych i spędzania wolnego czasu w gronie osób o podobnych zainteresowaniach.

11 600,00

DZIELNICA XVIII NOWA HUTA
BO.D18.4/21

Więcej Wiosny w Nowej Hucie

Projekt zakłada obsadzenie wiosennymi
roślinami cebulowymi nowohuckich
podwórek, skwerów i ciągów
komunikacyjnych na terenie dzielnicy XVIII
Nowa Huta.

Projekt zakłada realizacje nasadzeń wiosennymi roślinami cebulowymi podwórek, skwerów i ciągów
komunikacyjnych na terenie Dzielnicy XVIII – w tym na terenie Placu Centralnego. Realizacja zadania
uatrakcyjni i podniesie walory estetyczne Nowej Huty.

50 000,00

BO.D18.5/21

Murem za murkami! Renowacja
nowohuckich murków.

Projekt zakłada renowację zniszczonych
zabytkowych nowohuckich murków, wraz z
towarzyszącymi im schodami z likwidacją
ewentualnych barier architektonicznych.
Projekt zakłada remonty murków na terenie
całej dzielnicy do wyczerpania środków.

Projekt zakłada renowacje zniszczonych murków wraz ze schodami i innymi bezpośrednio z nimi
związanymi elementami architektonicznymi na terenie Nowej Huty. Nowohuckie murki są istotne z
punktu widzenia ochrony przed osuwaniem się mas ziemi w związku z istniejącymi nierównościami
terenu. Remont nowohuckich murków wraz ze schodami, w połączeniu z likwidacją istniejących barier
architektonicznych, wpłynie korzystnie na estetykę okolicy, a także na komfort i bezpieczeństwo ich
użytkowania.

650 000,00

Projekt zakłada rewitalizację jednego z
terenów zielonych dzielnicy obejmującego
dawną fontannę. Miejsce to powinno być
zadbane i udostępnione dla mieszkańców
zapewniając im odpoczynek, relaks i
ucieczkę od codzienności.

Projekt zakłada rewitalizację obszaru obejmującego teren dawnej fontanny na osiedlu Szkolnym 31
(działka o nr 43/2, obręb 45, jedn. ewid. Nowa Huta). Inwestycja przyczyni się do poprawy estetyki
Dzielnicy XVIII, utworzy atrakcyjne miejsce do rekreacji i zachęci do aktywnego spędzania czasu na
świeżym powietrzu.

400 000,00

Wymiana starych słupów i opraw
oświetleniowych na oprawy LED w
wybranych lokalizacjach na terenie osiedli:
Zielone, Szkolne, Willowe, Ogrodowe,
Centrum A i Wandy oraz dobudowa słupa w
os. Szkolnym do wyczerpania środków.

Wymiana słupów i lamp na nowohuckich osiedlach poprawi bezpieczeństwo i komfort mieszkańców.
Wpłynie również na stan istniejącej infrastruktury oraz poprawi estetykę osiedla.

300 000,00

Przykładowe lokalizacje:
1. Osiedle Zielone między blokami 5 i 7 na
wprost nr 28 (żłobek)
2. Osiedle Zielone od bloku nr 1 w stronę
al. Róż
3. Osiedle Sportowe, na wprost bloku 25,
od ulicy I. Mościckiego
BO.D18.6/21

Park Kieszonkowy z fontanną

BO.D18.7/21

Jaśniej w Nowej Hucie!
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BO.D18.9/21

Zaprośmy Bociany do Nowej Huty

Bocian uchodzi za symbol macierzyństwa,
opiekuńczości, błogosławieństwa, czujności
ale także podróży i wędrówek. Projekt
zakłada montaż słupów i platform pod
gniazda dla bocianów na terenie dzielnicy
Nowa Huta.

Projekt zakłada zakup i montaż dwóch słupów z platformami przeznaczonymi na gniazda dla Bociana
Białego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Bocian biały jest na liście gatunków zwierząt będących
pod ścisłą ochroną. Platforma pod bocianie gniazda będzie stanowiła atrakcję i ciekawostkę
przyrodniczą. Lokalizacja nieopodal przestrzeni wspólnej pozwoli prowadzić obserwacje ornitologiczne
i może przyczynić się do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców.

40 000,00

BO.D18.10/21

Nowa Huta bez hejtu

Marzymy, by Nowa Huta stała się dzielnicą
bez hejtu. Przygotowałyśmy cykl spotkań z
przedstawicielami różnych kultur i
warsztaty terapeutyczne dla dzieci i
dorosłych z wykorzystaniem zabawek i
materiałów antydyskryminacyjnych.
Różnorodność jest OK.

Projekt jest zgodny z regulaminem Budżetu Obywatelskiego. Projekt długoterminowo zwiększy poziom
tolerancji wśród osób, które z niego skorzystają. Jest zgodny z polityką antydyskryminacyjną miasta.

35 200,00

BO.D18.12/21

Z lornetką na Łąki Nowohuckie

Projekt zakłada oczyszczenie oczka
wodnego znajdującego się na terenie Łąk
Nowohuckich oraz uprzątniecie terenu.

Projekt przewiduje uporządkowanie terenu oraz oczyszczenie oczka wodnego znajdującego się na
terenie Łąk Nowohuckich w Dzielnicy XVIII. Miejsce jest bardzo popularne i często odwiedzane przez
rowerzystów i spacerowiczów. Realizacja zadania wpłynie na zwiększenie atrakcyjności terenu i
zachęci do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

250 000,00

BO.D18.15/21

Bezpieczni Na Straży
Bezpieczeństwa

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego
mieszkańców dzielnicy poprzez zakup
wyposażenia dla Jednostki RatowniczoGaśniczej Szkoły Aspirantów PSP w
Krakowie. Z projektu w sposób pośredni
skorzysta każdy mieszkaniec i osoby
pracujące na terenie chronionym.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców
Dzielnicy.

142 000,00

BO.D18.16/21

Bezpieczny ratownik - Bezpieczny
Nowohucianin.

Zadanie dotyczy doposażenia 4 jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z Dzielnicy
XVIII w niezbędny sprzęt ratowniczy.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy.

170 000,00

BO.D18.18/21

Łączymy pokolenia: Senior, Rodzic,
Wnuczek(-a)

Dzięki współpracy z Centrum Młodzieży im.
H. Jordana możliwe będzie zapewnienie
nieodpłatnie: Wyjazdu do ośrodka Centrum
Wypoczynku JordaNova w Gołkowicach
Górnych, wycieczek, seansów w kinie
PARADOX oraz zajęć z instruktorami dla
całych rodzin.

Efekty długoterminowe projektu to między innymi: 1. Integracja międzypokoleniowa, w tym
zacieśnienie więzi pomiędzy dziadkami i wnukami (projekt oferuje różnorodne formy spędzania
wolnego czasu seniorów z wnukami). 2. Aktywizacja wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży,
rodziców i seniorów.

87 500,00

BO.D18.21/21

„Witryna w Alei Róż, cieszy
nowohucian na zawsze już!”

Zakup profesjonalnych mobilnych tablic
oraz sztalug do witryn okiennych Filii nr 56
Biblioteki Kraków w os. Zgody 7. Wystawy
prezentowane w oknach biblioteki zostaną
właściwie wyeksponowane, będą
przyciągały uwagę mieszkańców i
przechodniów.

Organizacja wystaw, prezentacja twórczości mieszkańców, zwiększenie oferty i usług Biblioteki
Kraków.

10 500,00

BO.D18.23/21

Wypocznij w Parku Wiśniowy Sad!!

Celem projektu jest stworzenie atrakcyjnej
infrastruktury w Parku Wiśniowy Sad! Ławki
i stoliki piknikowe! Nie ma to jak relaks w
parku!

Projekt zakłada zakup i montaż stołów i krzeseł do gry w szachy oraz stołów piknikowych na terenie
Parku Wiśniowy Sad. Inwestycja pełnić będzie funkcje rekreacyjno- wypoczynkowe, a dodatkowo
przyczyni się do integracji mieszkańców i zacieśniania więzi sąsiedzkich. Realizacja zadania podniesie
walory estetyczne dzielnicy, a co za tym idzie zachęci do spędzania czasu na łonie natury i poprawy
samopoczucia mieszkańców.

57 000,00
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BO.D18.24/21

Cykl wykładów z historii sztuki
inspirowany Nową Hutą

Projekt otwartych wykładów z historii
sztuki w oparciu o dziedzictwo Nowej Huty,
tj. o architekturę, rzeźbę plenerową,
malarstwo, sztukę lat 50 - 70, oraz
koncepty artystyczne powstające
ówcześnie na świecie i terenie naszej
dzielnicy.

Popularyzacja dorobku kulturowego Nowej Huty. Zwiększenie kompetencji uczestników do odbioru
sztuki. Nagrane wykłady i dyskusje będą dostępne w Internecie dla każdego odbiorcy w dowolnym
czasie.

BO.D18.25/21

Klub Pod Kasztanami - Integracja
mieszkańców Kościelnik

Na terenie osiedla Kościelniki znajduje się
lokal przy ul Płaszczyny 1 który może stać
się głównym miejscem spotkań
społeczności lokalnej oraz animacji
wolnego czasu .

Dyrektor Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta wyraża zgodę na realizację projektu w Klubie Jedność
mieszczącym się w os. Wolica, a działającym w strukturach Ośrodka Kultury. Efekty długofalowe:
Projekt zakłada organizację różnorodnych aktywności dla mieszkańców osiedla Kościelniki. Idealnym
miejscem na realizację tych zamierzeń jest Klub Pod Kasztanami Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta.
Dzięki zaplanowanym elementom wyposażenia będzie możliwe przeprowadzanie zajęć, warsztatów
tematycznych dla mieszkańców. A organizacja pikników, festynów czy wycieczek będzie sprzyjać
integracji mieszkańców osiedla.

196 900,00

BO.D18.26/21

Przylasek Wyciąski - sport to
zdrowie

Boisko do gry w koszykówkę ścieżki do
jazdy na rolkach , drążki do ćwiczeń .

Projekt zakłada budowę boiska do gry w koszykówkę, ścieżki do jazdy na rolkach oraz urządzenia
siłowego na terenie przy ul. Siejówka. Realizacja zadania zachęci mieszkańców do spędzania czasu na
świeżym powietrzu oraz wpłynie na poprawę sprawności fizycznej wśród lokalnej społeczności.

360 000,00

BO.D18.27/21

Wróżenice - spędzajmy więcej
czasu razem

Kontuynuacje miejsca spotkań dla
mieszkańcow osiedla oraz intergracje
wielopokoleniową .

Realizacja projektu (kontynuacja działań) wpłynie na pogłębienie poczucia przynależności, integracji
społeczności lokalnej i integracji międzypokoleniowej. Przyczyni się do podniesienia kompetencji
społecznych oraz przeciwdziałania marginalizacji społecznej.

236 350,00

BO.D18.28/21

Klub Jedność kreatywni mieszkańcy

Organizacja różnorodnych warsztatów
tematycznych dla różnych grup wiekowych
m,in. florystycznych, decoupage, kroju i
szycia, muzycznych, ruchowych,
ogólnorozwojowych, zajęć z robotyki,
sportowych, informatycznych i teatralnych

Projekt zakłada kontynuację bezpłatnej oferty różnorodnych, aktywności dla mieszkańców osiedla
Wolica. Zaplanowane warsztaty, kursy, pikniki i wycieczki będą aktywizować i sprzyjać integracji
mieszkańców osiedla.

225 000,00

BO.D18.29/21

Kwietne fontanny w Nowej Hucie

Projekt zakłada rewitalizację wybranych
nowohuckich fontann poprzez nadanie im
formy kwietników ze źródełkiem
ogrodowym. Dodatkowym elementem jest
poidełko dla ludzi i zwierząt, zainstalowane
w bezpośrednim sąsiedztwie "kwietnej
fontanny".

W ramach projektu planuje się rewitalizacje fontann na terenie Nowej Huty, poprzez nadanie im formy
ogrodowych źródełek, otoczonych zaaranżowaną zielenią i kwiatami, obok fontanny przewiduje się
umieszczenie poidełka dla ludzi i zwierząt. Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia walorów
estetycznych na terenie Dzielnicy XVIII. Ponadto, możliwość korzystania z poidełek wpływa na aspekt
ekologiczny – ograniczy kupowanie wody w plastikowych butelkach.

860 000,00

BO.D18.30/21

Parking przy przychodni na osiedlu
Na Skarpie

Projekt dotyczy remontu parkingu
pomiędzy blokami 7, 17, 59, a Przychodnią
Specjalistyczną Med Skarpa oraz parkingu
znajdującego się w okolicy bloku 60 na
osiedlu Na Skarpie.

Remont parkingu przy przychodni na osiedlu Na Skarpie zdecydowanie poprawi komfort parkowania
okolicznych mieszkańców jak i wielu osób korzystającym z usług przychodni. Wpłynie również na stan
istniejącej infrastruktury oraz poprawi estetykę osiedla.

420 000,00

BO.D18.31/21

Ścieżka rowerowa w Przylasku
Rusieckim

Budowa ścieżki rowerowej wraz z
oświetleniem w Przylasku Rusieckim
wzdłuż ulicy Karaszewicza-Tokarzewskiego
na odcinku ok. 400 m.

Budowa ścieżki rowerowej przyczyni się do zwiększenia komfortu osób poruszających się rowerami
oraz wpłynie korzystnie na atrakcyjność turystyczną Przylasku Rusieckiego.

881 203,00

BO.D18.32/21

MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO
W BRANICACH

Budowa miasteczka rowerowego w osiedlu
Branice przy ulicy gen. Michała
Karasiewicza-Tokarzewskiego.

W ramach projektu planuje się budowę miasteczka rowerowego na osiedlu Branice przy ul. gen.
Michała Karasiewicza-Tokarzewskiego. Inwestycja uatrakcyjni otoczenie oraz będzie pełnić funkcję
rekreacyjną i edukacyjną dla dzieci w zakresie zapoznania się z przepisami ruchu drogowego,
umożliwi bezpieczną naukę jazdy na rowerze. Projekt stworzy nowe miejsce do spędzania czasu na

881 203,00

23 500,00
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świeżym powietrzu, a dodatkowo przyczyni się do integracji społeczeństwa.
BO.D18.35/21

„rozCZYTAJmy się!”

Filie Biblioteki Kraków z Dzielnicy XVIII
działają na rzecz krzewienia czytelnictwa
wśród ich mieszkańców, wyrabiania
nawyku czytania u najmłodszych oraz
kształtowania gustów czytelniczych i
wrażliwości. Zaspokajają potrzebę
uczestnictwa w kulturze.

Realizacja projektu pozwoli na dodatkowe uzupełnienie księgozbioru, co wpłynie na uatrakcyjnienie
oferty biblioteki. Dodatkowy, różnorodny zakup nowości wydawniczych, audiobooków, kodów do
platformy e-booków, gier planszowych i elektronicznych oraz czasopism spowoduje zwiększenie
aktywności czytelniczej lokalnej społeczności, a działalność kulturalno-oświatowa da możliwość
uczestniczenia w życiu kulturalnym miasta.

40 000,00

BO.D18.37/21

Sortujmy na polu!

Zadziałajmy na rzecz środowiska i
wizerunku miasta! W miejscach najbardziej
uczęszczanych przez spacerujących
mieszkańców postawmy 3 praktyczne a
estetyczne kosze do segregacji odpadów.

Projekt zakłada zakup i montaż koszy do segregacji odpadów w najczęściej uczęszczanych miejscach
przez Mieszkańców Dzielnicy XVIII tj. na terenie parków, placów zabaw i pętli komunikacyjnych.
Obecnie, na terenie Dzielnic, niewiele jest koszy tego typu, w związku z czym realizacja zadania

53 400,00

BO.D18.38/21

MUZYKA WŚRÓD DRZEW kameralne koncerty plenerowe

Projekt przewiduje realizację cyklu
niedzielnych kameralnych koncertów
muzyki klasycznej i rozrywkowej,
adresowanych do osób w każdym wieku, na
terenach rekreacyjnych Dzielnicy - np. w
Parku Żeromskiego, Parku Ratuszowym,
zrewitalizowanej Alei Róż.

Projekt przysłuży się mieszkańcom dzielnicy umożliwiając im kontakt z kulturą, jednocześnie promując
lokalnych artystów.

66 900,00

BO.D18.39/21

Aktywni w parku

Aktywni w parku. Impreza łącząca
aktywność fizyczną z integracją środowiska
seniorskiego w Dzielnicy XVIII Nowa Huta z
lokalizacją w urokliwym Parku im. Park im.
Stefana Żeromskiego.

Aktywizacja i integracja seniorów w środowisku lokalnym (dzielnica)

13 500,00

BO.D18.40/21

Ogród społeczny na os. Hutniczym i
remont kamiennego murku

Projekt przewiduje rewitalizację
zaniedbanej przestrzeni pomiędzy żłobkiem
na os. Willowym, zespołem boisk, bl.
Hutnicze 4 i DPS: stworzenie ogrodu
społecznego oraz remont kamiennego
murku wraz z częścią chodnika.

Projekt zakłada rewitalizację zaniedbanego terenu na os. Willowym, w ramach prac zaplanowano
stworzenie ogrodu społecznego, remont kamiennego murku oraz części chodnika. Inwestycja wpłynie
na poprawę estetyki okolicy i poprawę samopoczucia mieszkańców. Remont chodnika wpłynie na
poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z ciągów pieszych.

400 000,00

BO.D18.41/21

OGRÓD SĄSIEDZKI W OSIEDLU
SPORTOWYM

Projekt przewiduje rewitalizację terenu
zielonego w wewnętrznej części osiedla,
pomiędzy budynkami mieszkalnymi nr
13-15 a 29-31: uporządkowanie zieleni,
nasadzenie krzewów ozdobnych, montaż
małej architektury np.: ławek, stoliki
plenerowych i kosze na śmieci.

Projekt przewiduje rewitalizację terenu zielonego zlokalizowanego na os. Sportowym, w ramach
zadania planuje się uporządkowanie zieleni, nasadzenia krzewów ozdobnych oraz montaż małej
architektury, w tym ławek i koszów na śmieci. Realizacja zadania uatrakcyjni teren osiedla, stworzy
miejsce przyjazne lokalnej społeczności i wpłynie pozytywnie na zacieśniane więzi sąsiedzkich

185 000,00

BO.D18.42/21

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla
osób w wieku 50+

Zadanie polega na organizacji bezpłatnych
kursów języka angielskiego dla osób
początkujących w wieku 50+. Kursy nauczą
podstaw komunikacji w tym języku,
przydatnych na co dzień, w podróżach i
spotkaniach z turystami odwiedzającymi
Kraków.

Realizacja projektu przyczyni się do nabycia przez uczestników 50+ nowych kompetencji
zawodowych, co może wpłynąć na poprawę ich sytuacji na rynku pracy. Zajęcia grupowe dodatkowo
ułatwiają nawiązywanie nowych relacji społecznych oraz pomagają w wymianie doświadczeń między
uczestnikami kursu. Realizacja projektu wpłynie na rozwój poczucia przynależności, integracji
społeczności lokalnej i integracji międzypokoleniowej.

18 000,00

BO.D18.43/21

Kierowco szanuj zieleń!

Art. 86 Konstytucji nakazuje dbałość o

Projekt zakłada przeprowadzenie kampanii informacyjnej, mającej na celu uświadomienie kierowców

61 800,00
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środowisko naturalne każdemu
obywatelowi jednak wielu kierowcom nie
starcza cierpliwości, by odszukać właściwe
miejsce parkingowe na osiedlu i decydują
się na pozostawienie samochodu na trawie.

w aspekcie niewłaściwego parkowania na terenach zielonych, negatywnym wpływie parkowania na
korzenie drzew oraz zachęcenie kierowców do przestrzegania prawa. W ramach zadania planuje się
również rekultywację zniszczeń spowodowanych przez niewłaściwe parkowanie poprzez założenie
nowych trawników i zabezpieczenie terenów w postaci drewnianych słupków na terenie Dzielnicy
XVIII. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia świadomości wśród kierowców w tematyce
ochrony zieleni, co pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne.

Szacunkowy
koszt

BO.D18.46/21

10 letnich koncertów plenerowych

Organizacja w okresie od czerwca do
sierpnia 10 letnich koncertów plenerowych

Realizacja wydarzenia dla szerokiej grupy odbiorców, integracja mieszkańców, lokalna atrakcja na
czas wakacji

190 000,00

BO.D18.48/21

Piknik na parkingu

Chcemy przekształcić miejsca postojowe w
alei Róż w tymczasową przyjazną
przestrzeń publiczną. Celem jest zmiana
miejskiego krajobrazu, która ma
sprowokować dyskusję na temat tego jak
tworzona jest przestrzeń publiczna i jak
można ją poprawić.

Na etapie weryfikacji wydaje się, że projekt jest zgodny z Regulaminem BO i możliwy do realizacji w
założonym przez Wnioskodawcę kształcie. Pewną trudnością może być tylko całkowite zamknięcie
parkingu dla parkujących tam na co dzień samochodów. Efekty długofalowe: Projekt będzie sprzyjał
poznaniu się i integracji mieszkańców. Realizacja Pikniku na parkingu w Alei Róż może zachęcić
mieszkańców innych krakowskich dzielnic do organizacji tego typu wydarzeń sąsiedzkich.

15 400,00

BO.D18.49/21

800 biletów dla Seniorów w Kinie
Paradox!

Celem projektu jest zachęcenie
mieszkańców Dzielnicy, którzy ukończyli
60. rok życia, do aktywnego uczestnictwa w
życiu kulturalnym miasta poprzez
przekazanie im 800 darmowych biletów do
kina.

Projekt ma na celu aktywizację seniorów, w tym zachęcenie ich do udziału w wydarzeniach
kulturalnych i spędzania wolnego czasu w gronie osób o podobnych zainteresowaniach.

11 600,00

BO.D18.50/21

Krokusowe pole - Błonia Mogilskie

Posadzenia na Błoniach Mogilskich
kilkudziesięciu tysięcy krokusów, które
wiosną utworzą kolorowy ywan, który
będzie taką Nowohucka Doliną Kościeliską,
gdzie mieszkańcy będą mogli przyjść,
podziwiać kwitnące wiosną krokusy. Nowa
Huta bliżej natury.

Projekt zakłada nasadzenia krokusów na terenie Błoń Mogilskich, położonych pomiędzy ulicami:
Klasztorną, Stare Wiślisko i Syrachowską. Obecnie teren ten jest nieuporządkowany i nieurządzony
pod kątem zieleni. Nasadzenia przyczynią się do uatrakcyjnienia obszaru, co wpłynie na poprawę
samopoczucia mieszkańców i zachęci ich do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

25 000,00

BO.D18.57/21

Park Pod Dębem - Stefan Żeromski
i aleja Róż i już!

Projekt dotyczy skweru znajdującego się
przy ale i Róż i i ulicy Stefana Żeromskiego
i stworzenie przestrzeni parkowej z nowymi
nasadzeniami i ochroną Pomnika PrzyrodyDąb szypułkowy.

Projekt zakłada rewitalizację skweru zlokalizowanego na rogu Alei Róż i ul. Stefana Żeromskiego na
terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta. W ramach zadania planuje się nowe nasadzenia, ochronę Pomnika
Przyrody – dębu szypułkowego, montaż rzeźb, remont chodników, montaż elementów małej
architektury – ławki, bujaki, śmietniki oraz wymianę oświetlenia. Utworzony zostanie atrakcyjny
zielony skwer, który poprawi estetykę otoczenia oraz będzie pełnił funkcję rekreacyjno-wypoczynkową
dla Mieszkańców z każdej grupy wiekowej.

Projekt zakłada nasadzenia w różnych
częściach miasta sadzonek rodzimych
gatunków drzew, które w przyszłości
utworzą nowe lasy miejskie, których tak
bardzo brakuje w Krakowie.

Projekt zakłada nasadzenia sadzonek drzew w różnych częściach miasta, które w przyszłości utworzą
nowe lasy miejskie. Inwestycja poprawi estetykę otoczenia oraz w przyszłości będzie sprzyjać
Mieszkańcom poprzez poprawę jakości powietrza i klimatu.

1 000 000,00

Realizacja projektu umożliwi szybszy
przejazd tramwajów wzdłuż ul. Brożka,
dzięki montażowi nowoczesnego rozjazdu
tramwajowego.

Zastosowanie nowoczesnego rozjazdu tramwajowego ze zwrotnicą zjazdową,krzyżownicą
głębokorowkową i szynami łączącymi pozwoli na poprawę przepustowości torowisk oraz skrócenie
czasu przejazdu, co ma zwiększyć atrakcyjność tego rodzaju transportu , a długofalowo przyczyni się
do zwiększenia udziału podróży wykonywanych tramwajem w podziale zadań przewozowych.
Powyższe rozwiązania techniczne przyczynią się do poprawy funkcjonalności komunikacji
tramwajowej. Wszystkie ww. działania są zgodne z obowiązującą polityką transportową miasta.

375 000,00

600 000,00

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
BO.OM.1/21

Zasadźmy wspólnie Las Krakowian!

BO.OM.2/21

SZYBCIEJ TRAMWAJEM po
krakowskich torach!

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

BO.OM.3/21

Lodowisko dla krakowian

Projekt pn. " Lodowisko dla krakowian"
zakłada stworzenie sezonowego mobilnego
lodowiska wraz całą niezbędną
infrastrukturą na obiekcie dawnego
stadionu Korony Kraków przy ul. Parkowej
12A.

Realizacja projektu pozwoli na poszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej przedmiotowego obszaru.

BO.OM.5/21

Piękniejsze place zabaw dla
Ruczaju, Zwierzyńca i Bronowic

Projekt zakłada doposażenie istniejących
placów zabaw na terenie Ruczaju (ul. Do
Wilgi), Zwierzyńca (ul. Jodłowa) oraz
Bronowic (ul. Zarzecze) w kreatywny oraz
nowoczesny sprzęt zabawowy.

Projekt zakłada doposażenie istniejących placów zabaw na terenie Ruczaju, Zwierzyńca i Bronowic,
planuje się zakup i montaż nowoczesnych urządzeń zabawowych. Realizacja inwestycji uatrakcyjni
teren parków, zachęci do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu i tym samym wpłynie na
zacieśnianie więzi społecznych.

360 000,00

BO.OM.6/21

Młynówka Królewska – najdłuższy
park w Polsce! Nowy etap

Kontynuacja zwycięskiego projektu
ubiegłorocznej edycji budżetu
obywatelskiego. Tworzymy najdłuższy i
najbardziej atrakcyjny park w Polsce.
Dodatkowe ścieżki, drogi rowerowe i strefy
rekreacji dla wszystkich. Od zachodnich
granic miasta do centrum.

Projekt jest kontynuacją zwycięskiego projektu ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego, zakłada
doposażenie parku Młynówka Królewska m.in. w dodatkowe ścieżki, drogi rowerowe i strefy rekreacji.
Inwestycja podniesie walory estetyczne parku, podniesie jego atrakcyjność oraz pozwoli na
komfortowy wypoczynek wśród zieleni. Przyczyni się to do aktywizacji i integracji mieszkańców, a
ponadto będzie służyć jako miejsce relaksu dla turystów.

1 400 000,00

BO.OM.9/21

Gładko po Jana Pawła

Projekt zakłada likwidację części utrudnień
infrastrukturalnych w ciągu drogi
rowerowej wzdłuż ulicy Jana Pawła II.
Dodatkowo dostosuje infrastrukturę do
wymagań jakie stawiają Standardy
Rowerowe Miasta Krakowa.

Wykonanie wnioskowanych korekt ścieżek rowerowych (w obszarze Ronda Czyżyńskiego) oraz remont
nawierzchni wybranych przejazdów rowerowych poprawi komfort rowerzystów wzdłuż ważnej trasy
rowerowej. Natomiast montaż „liczydła rowerowego” wpłynie na promocję tej formy przemieszczania
się w obszarze miasta oraz ułatwi planowanie przyszłych ścieżek rowerowych w dostosowaniu do
faktycznego ruchu rowerowego.

352 500,00

BO.OM.13/21

Krakowski festiwal sportów i
tradycji

Zadanie zakłada organizację eventu
sportowo - kulturalnego dla mieszkańców
Krakowa bez znaczenia jaka jest ich
metryka i będzie polegać na organizacji
gier i zabaw oraz historycznej gry
terenowej związanej z legendami Krakowa.

Beneficjentami proponowanego zadania są mieszkańcy Krakowa w każdym wieku bez ograniczeń.
Zadanie jest zadaniem bezpłatnym dla jego odbiorców i jest zadaniem ogólnodostępnym. Zadanie
zakłada, że mieszkańcy będą mieli możliwość nie tylko spędzenia czasu na świeżym powietrzu, ale
również wyedukować się i poruszać, zarówno indywidualnie jak i w grupach.

165 500,00

BO.OM.14/21

Lotnicze Place Zabaw

Projekt obejmuje budowę Lotniczych
Placów Zabaw, ponieważ Kraków posiada
lotnicze tradycje i ciekawym projektem
będą lotnicze place zabaw rozmieszczone
po okolicy Dawnego Lotniska Rakowice
Czyżyny.

Place zabaw o charakterze lotniczym będą nawiązaniem do historii tej części Krakowa i dodatkowo
promocją dla odwiedzenia Krakowskich Muzeów, architektonicznych i urbanistycznych pozostałości
lotniskowych. Place zabaw z pokaźnymi zestawami zabawowymi w kształcie samolotów będą
stanowiły dużą atrakcję dla dzieci.

1 250 000,00

BO.OM.16/21

Taklińskiego/Petrażyckiego nowa
nawierzchnia asfaltowa

Projekt zakłada nowy dywanik asfaltowy w
ciągu ulic Taklińskiego/ Petrażyckiego od
ul. Zakopiańskiej do ul. Libertowskiej do
wysokości przydzielonych środków.

Projekt zakłada wykonanie nowej nawierzchni ulicy Taklińskiego i Petrażyckiego na wybranych
odcinkach. Obie ulice charakteryzują się bardzo dużym natężeniem ruchu. Są to drogi wjazdowe do
centrum miasta. Wykonanie nowej nawierzchni przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, poprawi
infrastrukturę miejska i estetykę otoczenia oraz komfort wszystkich użytkowników tych ulic.

1 400 000,00

BO.OM.20/21

Stop Dzikim Wysypiskom Śmieci!

Dzikie wysypiska śmieci rosną w siłę!
Projekt zakłada zakup fotopułapek dzięki
którym będzie można zidentyfikować i
ukarać sprawców tego nielegalnego
procederu.

Ograniczenie zdarzeń związanych z zaśmiecaniem miejsc dostępnych dla publiczności.

1 400 000,00

33 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

BO.OM.21/21

Stanica Kajakowa Nowa Huta

Projekt zakłada utworzenie Stanicy
Kajakowej na Szlaku Kajakowym Dłubnia Nowa Huta wyposażona małą architekturę
turystyczną oraz dającą schronienie przed
niedogodnymi warunkami
atmosferycznymi.

Projekt zakłada utworzenie Stanicy Kajakowej na Szlaku Kajakowym Dłubnia na terenie Dzielnicy XVIII.
Realizacja zadania pozwoli na stworzenie miejsca umożliwiającego zatrzymanie się na szlaku
kajakowym, będzie schronieniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi jakie mogą
wystąpić podczas spływu a także miejscem odpoczynku.

430 000,00

BO.OM.22/21

Domagamy się realizacji Projektu
103. Zabezpieczamy teren.

Centrum Sportów Miejskich #103 to
zwycięski projekt z roku 2019. ZIS zwleka z
rozpoczęciem prac a dookoła powstają
kolejne apartamentowce. Chcemy
zabezpieczyć granice działek przed dzikim
parkowaniem pod wiaduktem i zwiększyć
budżet realizacji.

Realizacja projektu pozwoli na poszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej przedmiotowego obszaru.

970 000,00

BO.OM.23/21

Weźże jeździj krakowiaku!

Umieszczenie przy przystankach
autobusowo-tramwajowych oraz
autobusowych tablice informacyjne dot.
czasu przyjazdu autobusów.

Zwiększenie doinformowania mieszkańców w kwestii działania komunikacji autobusowej.

1 400 000,00

BO.OM.24/21

Budowa ciągu pieszo-rowerowego
na Prądniku!

Celem projektu jest przebudowa
istniejącego chodnika na ciąg pieszorowerowy na ciąg pieszo-rowerowy o
nawierzchni asfaltowej po południowej
stronie ul. Lublańskiej od przystanku
autobusowego ‘Lublańska’ do włączenia w
ul. Młyńską (obejmujące działki 1002/8,
1002/9, 955/13, 1031/2 obr. 23, 736/1 obr.
4 Śródmieście).

Charakterystyka długoterminowych skutków realizacji zadania: Przebudowa chodnika z płyt
betonowych na ciąg pieszo-rowerowy przyczyni się do zwiększenia komfortu osób poruszających się
rowerami, być może zachęci inne osoby poruszające się własnym samochodem do zmiany środka
lokomocji na rower. Powyższa inwestycja będzie stanowić uzupełnienie ścieżek rowerowych
powstających w ramach zadania „Budowa linii tramwajowej KST etap IV”.

1 300 000,00

BO.OM.25/21

ZIELONE PRZYSTANKI

Celem projektu jest montaż do 25 zielonych
przystanków na wzór tego przy Rondzie
Grunwaldzkim lub np jakaś ławka z donicą
etc. Dzięki nasadzeniom mieszkańcy będą
mogli w otoczeniu zieleni oczekiwać na
przyjazd autobusu.

Poprawa estetyki najbliższego otoczenia przystanków KMK

BO.OM.26/21

WEŹŻE przycupnij na przystanku!

Czy zdarzyło Ci się szukać miejsca w
okolicy przystanku, gdzie mogłeś się oprzeć
i poczekać? Celem projektu jest montaż na
18 przystankach w naszym mieście barierosiedzisk, które dzięki wyprofilowanej
obręczy służą do podpierania się.

Udogodnienia dla pasażerów oczekujących na przystankach, konieczność poniesienia kosztów
bieżącego utrzymania.

BO.OM.28/21

Toalety przy placach zabaw w
każdej dzielnicy

Dzięki projektowi w każdej dzielnicy
powstaną toalety przy placach zabaw.
Obiekty będą estetyczne i komfortowe.
Czas, żeby nowoczesne kabiny zastąpiły
krzaki!

Posadowienie toalet zwiększy komfort użytkowników odwiedzających place zabaw. Poza tym
realizacja zadania spowoduje wygenerowanie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem toalet.

1 100 000,00

BO.OM.30/21

Ciepłownicza do remontu

Remont ulicy Ciepłowniczej, na odcinku od
skrzyżowania z ulicą Szafrańską, w
kierunku ulicy Isep wraz z remontem zatoki
przystankowej przy przystanku

Projekt zakłada remont ulicy Ciepłowniczej od skrzyżowania z ul. Szafrańską w kierunku ul.Isep realizacja do wysokości posiadanych środków tj. 1 400 000,00 zł Remont nawierzchni przyczyni się do
zwiększenia bezpieczeństwa ruchu samochodów oraz poprawi estetykę ulicy.

1 400 000,00

645 000,00

93 600,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

Celem projektu jest utworzenie nowych
nasadzeń zieleni (niskiej i wysokiej) na
terenie dzielnicy III Prądnik Czerwony.
Dzięki nasadzeniom przede wszystkim
roślin oczyszczających powietrze
przyczynią się one do zmniejszenia
zanieczyszczeń powietrza.

Projekt zakłada utworzenie nowych nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej na terenie dzielnicy III Prądnik
Czerwony. Inwestycja poprawi czystość powietrza i estetykę otoczenia. Nowe nasadzenia wpłyną
pozytywnie na odbiór dzielnicy przez mieszkańców i turystów zachęcając do spacerowania i spędzania
czasu na świeżym powietrzu.

300 000,00

"Szafrańska"- do wysokości środków.
BO.OM.31/21

ZAZIELEŃMY Prądnik!

BO.OM.32/21

Naukowy Plac Zabaw w Nowej
Hucie

Naukowe Place Zabaw to mądra rozrywka
na świeżym powietrzu dla całej rodziny.
Urządzenia naukowe, muzyczne,
sensoryczne i ekologiczne dla całej rodziny!

Projekt zakłada budowę naukowego placu zabaw wyposażonego w urządzenia naukowe, sensoryczne i
ekologiczne. Realizacja zadania stworzy rodzicom i dzieciom miejsce do spędzania wolnego czasu.
Dzieci będą odkrywać, uczyć się logicznego myślenia, kreatywności.

325 000,00

BO.OM.33/21

Dajże DRUGIE ŻYCIE ZNICZOM!

Celem projektu jest montaż na krakowskich
nekropoliach specjalnych stojaków, gdzie
mieszkańcy będą mogli pozostawić znicze,
które nadają się jeszcze do użycia. Będą
mogły z nich skorzystać inne osoby, dzięki
temu stare znicze będą miały drugie życie.

Efektem długoterminowym powstałym po montażu stojaków na znicze, tzw. zniczodzielni będzie
ograniczenie ilości odpadów, co przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego.

220 000,00

BO.OM.35/21

Pawia NA NOWO!

Po 15 latach od ostatniego remontu jednej
z reprezentatywnych ulic Krakowa
przyszedł moment na jej rewitalizację!
Projekt zakłada utworzenie nowych
nasadzeń zieleni oraz wymianę obecnych
elementów małej architektury na całym
odcinku ul. Pawiej - zakres uzależniony od
opinii konserwatorskiej.

Rewitalizacja ul. Pawiej poprzez nowe nasadzenia i montaż nowej małej architektury wpłynie
pozytywnie na walory estetyczne i uatrakcyjni ją wizualnie. Okolica będzie również bardziej przyjazna
dla mieszkańców i turystów.

720 000,00

BO.OM.38/21

Uratujmy Scanię

Projekt dotyczy konserwacji zabytkowych
autobusów, znajdujących się w zbiorach
Muzeum Inżynierii Miejskiej i przywrócenia
ich do takiego stanu, aby mogły zostać
zaprezentowane szerokiej publiczności na
jednej z nowych ekspozycji.

Celem zadania jest poddanie konserwacji, a dosłownie uratowanie przed dalszą degradacją, dwóch
autobusów będących w posiadaniu Muzeum Inżynierii Miejskiej. Efektem konserwacji będzie
udostępnienie obiektów na ekspozycji, tak aby mogły cieszyć oko odwiedzających - krakowian i
turystów, edukować i wzbudzać wspomnienia. Koszty prac konserwatorskich są ogromne, a w tym
przypadku, przed inwentaryzacją i opracowaniem programu konserwatorskiego właściwie niemożliwe
do oszacowania. Ale zdobycie dofinansowania w wysokości wskazanej przez Wnioskodawcę, pozwoli
Muzeum aplikować o brakujące środki.

830 000,00

BO.OM.40/21

Oświetlony Skatepark w Parku
Lotników Polskich

Celem projektu jest wykonanie oświetlenia
na skateparku znajdującego się w Parku
Lotników Polskich, dając możliwość
uprawiania sportów miejskich po zmroku do
godziny 23:00

Projekt zakłada wykonanie oświetlenia w skateparku w Parku Lotników Polskich. Inwestycja umożliwi
wykorzystanie pełnego potencjału skateparku, pozwoli na bezpieczne uprawianie sportu po zmroku.

120 000,00

BO.OM.41/21

Rewitalizacja Parku Skalskiego w
Czyżynach

Projekt ma na celu rewitalizację parku
Skalskiego w Czyżynach. Obecnie teren jest
mocno zaniedbany. Rewitalizacja uczyni
teren miejscem przyjaznym dla
mieszkańców Krakowa.

Projekt przewiduje rewitalizację obecnie zaniedbanego Parku Skalskiego w Czyżynach. Planuje się
nasadzenia nowej roślinności, wykonanie stref wypoczynku i relaksu. Inwestycja stworzy atrakcyjne
miejsce do wypoczynku dla mieszkańców z każdej grupy wiekowej, co wpłynie na integrację
społeczeństwa. Nowe nasadzenia wpłyną korzystnie na jakość powietrza.

1 300 000,00

BO.OM.42/21

Strefa relaksu na Podgórzu

Celem projektu jest stworzenie strefy
relaksu na obiekcie Centrum Sportu
Parkowa gdzie mieszkańcy Krakowa będą

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

40 000,00
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mogli w ciszy i spokoju odpocząć od
codziennego zgiełku.
BO.OM.44/21

Przystanki wiedeńskie przy Poczcie
Głównej .

Przystanki wiedeńskie pomagają ludziom
starszym, niepełnosprawnym i matkom z
wózkami wsiąść do tramwaju, zwiększają
również bezpieczeństwo pasażerów,
wymuszając spowolnienie ruchu
samochodów. Projekt zakłada budowę
dwóch przystanków wiedeńskich przy
„Poczcie Głównej” wraz z niezbędną
przebudową układu drogowo-torowego i
infrastrukturą techniczną” .

Wykonanie przystanków wiedeńskich zapewni bezpieczeństwo uczestnikom ruchu. Ułatwi wsiadanie i
wysiadanie do tramwaju osobom starszym, niepełnosprawnym, matkom z wózkami. Poprzez
wyniesienie jezdni kierowcy będą zmuszeni do zmniejszenia prędkości przed przystankiem, co
przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa. Wykonanie przedmiotowych przystanków podniesie
bezpieczeństwo pasażerów oraz ułatwi wymianę pasażerską , stanowiąc jednocześnie element
uspokojenia ruchu. Wszystkie ww działania są zgodne z obowiązującą polityką transportową miasta .

1 400 000,00

BO.OM.45/21

Mobilna scena plenerowa

Celem projektu jest zakup mobilnej sceny
plenerowej, która będzie wykorzystana do
organizowania imprez i szerzenia kultury
wśród osób niepełnosprawnych, seniorów,
dzieci, młodzieży i mieszkańców Miasta
Krakowa.

Realizacja projektu przyczyni się do aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych, seniorów, dzieci i
młodzieży- mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, a tym samym do przeciwdziałania marginalizacji i
wykluczenia społecznego osób będących mieszkańcami Domów Pomocy Społecznej. Wydarzenia
odbywające się przy wykorzystaniu sceny przyczynią się do efektywnego spędzania wolnego czasu
przez mieszkańców Miasta- seniorów, dzieci i młodzież oraz mieszkańców Domów Pomocy Społecznej.
Efektem realizacji projektu będzie nowoczesny obiekt , dostosowany do potrzeb mieszkańców
Krakowa w kwestii integracji oraz imprez kulturalno-rozrywkowych i edukacyjnych.

198 900,00

BO.OM.50/21

Oświetlenie dla Plant Dietlowskich

Instalacja latarni na alejkach parkowych w
pasie zieleni ulicy Dietla od skrzyżowania
przy ul. Świętego Sebastiana do Bożego
Ciała na długości istniejących alejek
asfaltowych wraz z doświetleniem
wybranych przejść dla pieszych.

Budowa oświetlenia przyczyni się do zwiększenia komfortu oraz bezpieczeństwa osób poruszających
się po nich oraz wpłynie na poprawę atrakcyjności turystycznej regionu.

670 000,00

BO.OM.52/21

Rewitalizacja przestrzeni osiedlowej

Rewitalizacja zieleni przy budynku os.
Sportowe 24 w Krakowie

Projekt przewiduje rewitalizację zieleni przy budynku os. Sportowe 24 w Krakowie, w ramach której
planuje się nasadzenia krzewów, wymianę żywopłotów, zasianie trawy oraz zamontowanie ławek.
Realizacja zadania stworzy estetyczną przestrzeń osiedlową, co przyczyni się do aktywizacji i
integracji mieszkańców.

800 000,00

BO.OM.55/21

ZRZUTKA NA ZALEW NOWOHUCKI razem zadbajmy o infrastrukturę

❤ Wykonanie rzeczywistego monitoringu ��
ZALEWU NOWOHUCKIEGO. Remont dwóch
odcinków chodnika �� i oświetlenia ��
ważnych dla całej Nowej Huty (5 dzielnic)
prowadzące na Zalew Nowohucki, wzdłuż
ul. Bulwarowej i Wojciechowskiego; budowa
oświetlenia wzdłuż ul.Wojciechowskiego od
ul.Bulwarowej w stronę mostku.

Remont chodników i oświetlenia w dużym stopniu poprawi bezpieczeństwo i komfort użytkowników
oraz podniesie walory estetyczne okolicy; budowa oświetlenia w ul. Wojciechowskiego poprawi stan
istniejącej infrastruktury a montaż kamery obrotowej na terenie Zalewu Nowohuckiego pozwoli
mieszkańcom, którzy tam nie byli , zapoznać się z tym urokliwym miejscem.

920 000,00

BO.OM.57/21

Czyżby zapomniano o
KOCMYRZOWSKIEJ? Remontujmy
nie łatajmy !

Projekt przewiduje generalny remont
nawierzchni �� ul. Kocmyrzowskiej od ul.
Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej po
stronie os. Krakowiaków ��

Poprawa komfortu i bezpieczeństwa zmotoryzowanych uczestników dróg , wyciszenie hałasu
powodowanego przez nierówną nawierzchnię a zatem poprawa komfortu życia mieszkańców oraz
podniesienie estetyki otoczenia.

735 000,00

BO.OM.64/21

Posadźmy ANTYSMOGOWE krzewy
w donicach na terenie Krakowa

Proponuję ustawić 111 dużych donic z
zimozielonymi krzewami antysmogowymi
dla poprawy jakości powietrza i upiększenia
przestrzeni Krakowa w lokalizacjach gdzie
nie da się posadzić roślinności do gruntu.
Krzewy mają być wieloletnie.

Projekt zakłada ustawienie 111 donic z zimozielonymi krzewami antysmogowymi na terenie Krakowa.
Realizacja zadania wpłynie estetykę miejsc, w których nie ma możliwości wykonania nasadzeń zieleni.

500 000,00
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BO.OM.66/21

Książkomat w Nowej Hucie i
Podgórzu

Książkomat to urządzenie samoobsługowe,
działające analogiczne do popularnych
obecnie Paczkomatów. Czytelnik zamawia
książkę z biblioteki i po otrzymaniu
powiadomienia o dostępności odbiera je o
dowolnej godzinie ze skrytki. Usługa
dostępna 24/7.

Zwiększenie dostępności do zbiorów, możliwość z korzystania z usługi biblioteki poza godzinami
udostępniania zbiorów, wzrost ilości czytelników.

385 000,00

BO.OM.67/21

Nowości wydawnicze, kody i
spotkania w Bibliotece Kraków

Zakup nowości wydawniczych (książek,
audiobooków, komiksów, gier
planszowych), kodów do e-booków, licencji
na oprogramowanie do tworzenia gier
miejskich oraz organizację spotkań
autorskich i warsztatów w filiach Biblioteki
Kraków.

Organizacja nowych wydarzeń i warsztatów dla mieszkańców miasta, uatrakcyjnienie oferty
kulturalnej i oświatowej, dostęp do nowości wydawniczych, promocja czytelnictwa i kultury.

290 000,00

BO.OM.72/21

Milion i więcej na Park
Kurdwanowski

Dofinansowanie prac związanych z
rewitalizacją Parku Kurdwanowskiego. W
ramach projektu planowane jest
zagospodarowanie całego terenu parku
poprzez m.in. remont alejek, montaż
nowych ławek i koszy, atrakcje dla dzieci i
młodzieży.

Projekt zakłada rewitalizacje Parku Kurdwanowskiego oraz terenu przy Szkole Podstawowej nr 149. W
ramach zadania planuje się doposażenie terenu o elementy małej architektury, zakup i montaż
nowych ławek oraz urządzeń zabawowych dla dzieci i młodzieży. Inwestycja przyczyni się do
stworzenia atrakcyjnej i przyjemnej przestrzeni do odpoczynku i rekreacji, która zachęci mieszkańców
z każdej grupy wiekowej do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu i integracji społecznej.

1 400 000,00

BO.OM.74/21

Uczcijmy pamięć Bronisława
Cieślaka filmowego por. Borewicza

Projekt zakłada umieszczenie tablicy
pamiątkowej w chodniku przed budynkiem
przy ul. Krakowskiej 13, gdzie urodził się i
spędził młodość Bronisław Cieślak słynny
por. Borewicz z filmowego serialu "O7 zgłoś
się"

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego po zasięgnięciu opinii właściwych komórek i jednostek
organizacyjnych pozytywnie opiniuje projekt pn. „Uczcijmy pamięć Bronisława Cieślaka filmowego por.
Borewicza” zgłoszony do Budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa 2021 (wniosek nr BO.OM.74/21) z
następującymi uwagami: • chodnik przed kamienicą przy ul. Krakowskiej 13 znajduje się w układzie
urbanistycznym Kazimierza ze Stradomiem, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-12, w
związku z czym zadanie wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego zgodnie z art. 36 ustawy o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.); • podejmowane
działania winny być zgodne z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
obszaru „Kazimierz”; • projekt będzie podlegał akceptacji Plastyka Miasta (właściwa ocena plastyczna
dokonywana jest na podstawie dokumentacji projektowej, w tym projektu wykonawczego zatem na
tym etapie opiniowania nie jest możliwa); • w przypadku realizacji zadania niezbędne będzie
wystąpienie o szczegółowe warunki techniczne dla poszczególnych branż, projekt będzie podlegał
uzgodnieniom w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa; • tablicę należy wykonać w sposób umożliwiający
wykorzystanie jej jako ciągu pieszego, nie dopuszcza się, by tablica była wydzielonym elementem
chodnika, po którym nie może odbywać się ruch pieszy. • ponadto: ulica Krakowska, w związku z jej
przebudową, objęta jest gwarancją na wykonane roboty budowlane, zatem wykonanie tablicy w
chodniku będzie wiązało się z koniecznością przejęcia gwarancji w zakresie realizacji wniosku; •
należy mieć także na uwadze, że realizowane zadanie nie może stać w sprzeczności z zasadami i
wytycznymi wdrażanego przez Miasto Systemu Informacji Miejskiej (w przypadku podjęcia przez
Miasto uregulowań prawnych w tym zakresie, zadanie może nie zostać zrealizowane lub zostać
zrealizowane w innej formie). W przypadku wyboru tego projektu do realizacji, zasadnym jest aby
wykonawcą był Zarząd Dróg Miasta Krakowa jako zarządca terenu.

25 000,00

BO.OM.75/21

Rondo Kocmyrz./Czyżyńskie kostka brukowa/podpórka
rowerowa

Projekt przewiduje usunięcie CAŁEJ kostki
brukowej ze ścieżek rowerowych
znajdujących się przy Rondzie
Kocmyrzowskim oraz montaż podpórki
rowerowej przy ścieżce rowerowej na
Rondzie Czyżyńskim.

Projekt zakłada usunięcie kostki ze ścieżek rowerowych znajdujących się przy Rondzie
Kocmyrzowskim i zastąpienie ich asfaltem oraz montaż podpórki rowerowej przy ścieżce rowerowej na
Rondzie Czyżyńskim. Wymiana nawierzchni przyczyni się do zwiększenia komfortu jazdy rowerem.

66 100,00
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BO.OM.76/21

Dogadaj się wszędzie – angielski
dla każdego

Bezpłatna nauka języka angielskiego
odbywać się będą od marca 2022 r. do
grudnia 2022 r. z przerwą na miesiące
wakacyjne, dwa razy w tygodniu. Zajęcia
będą trwały 90 minut dla każdej z grup.
Spotkania będą odbywać się w Programie
Aktywności Lokalnej

Bezpłatne warsztaty z języka angielskiego są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, którzy
zauważają jak dużą rolę ogrywa znajomość tego języka w życiu zawodowym oraz codziennym.
Warsztaty będą okazją do nabycia nowych kompetencji oraz wzrostu pewności siebie. Propozycja ta
przyczyni się do integracji i poczucia przynależności do społeczności lokalnej.

25 040,00

BO.OM.77/21

Glina nie spina ( zajęcia z ceramiki)

Celem naszego projektu jest pobudzenie
aktywności osób starszych, młodzieży i
dzieci poprzez udział w projekcie służącym
do integracji, wymiany
międzypokoleniowej, która z biegam lat
ulega naturalnemu osłabieniu co w
warunkach pandemii uwypukliło się

Zaplanowane w przesłanym do weryfikacji projekcie działania skierowane są do mieszkańców i
mieszkanek Krakowa. Projekt zakłada udział dzieci, młodzieży oraz osób starszych. Realizacja projektu
przyniesie korzyści z zakresu dostępności do kultury, stworzenia mieszkańcom i mieszkankom
Krakowa możliwości ciekawego spędzania czasu wolnego, poprawy sprawności manualnej.
Dodatkowym ważnym elementem realizacji projektu będzie integracja i wymiana międzypokoleniowa.
W związku z powyższym propozycja zadania do budżetu obywatelskiego o charakterze
ogólnomiejskim BO.OM.77/21 Glina nie spina (zajęcia z ceramiki) została zweryfikowana pozytywnie.

25 200,00

BO.OM.82/21

STRAJK DEMOGRAFICZNY

Projekt „Strajk demograficzny” polega na
zorganizowaniu kampanii społecznej o
charakterze edukacyjnym,
której celem jest budowanie świadomości
mieszkańców Miasta Krakowa w zakresie
pozytywnego postrzegania rodzicielstwa
oraz upowszechnianie idei zwiększenia
dzietności wśród mieszkańców Krakowa
poprzez:
- media zewnętrzne (tj. billboardy, citilighty, telewizję dostępną w komunikacji
miejskiej w Krakowie);
- media społecznościowe (np.
facebook/google);
- radio;
- prasę lokalną.

Efektem przeprowadzonej kampanii społecznej będzie dotarcie z komunikatem do szerokiej grupy
mieszkańców Krakowa - odbiorców kampanii poprzez: Radio: poziom słuchalności spotów
emitowanych w radio, Telewizję dostępną w komunikacji miejskiej: dane dot. liczby odbiorców spotu/
pasażerów w komunikacji miejskiej, Lokalną prasę: nakład gazety/ liczba czytelników gazet
zawierających artykuły promocyjne, Media społecznościowe: informacja na temat zasięgów reklam w
mediach społecznościowych, w tym liczby unikalnych odbiorców Kampanię bilboardową oraz citilighty:
dokumentacją lokalizacji miejsc, w których zostały umieszczone billboardy oraz citylighty z reklamą.
W perspektywie długofalowej wskaźnikiem sukcesu kampanii może być zwiększenie współczynnika
dzietności kobiet w Krakowie z 1,5 w 2020r. do 1,75 w 2023 r.

425 000,00

BO.OM.85/21

Miejsca w przedszkolach na
wakacje w systemie
elektronicznym

Projekt ma na celu ułatwienie dostępu do
przedszkoli samorządowych w czasie
dyżurów wakacyjnych oraz stworzenie
przejrzystych, uproszczonych zasad
zapisów, dzięki czemu dla każdego dziecka
będzie musiało zostać zapewnione miejsce
w przedszkolu.

W odniesieniu do realizacji projektu istotnym jest wcześniejsze ustalenie oczekiwań wnioskodawców i
skonfrontowanie z obowiązującymi przepisami, takie podejście zwiększa prawdopodobieństwo
osiągnięcia celu. Nie jest możliwe przewidzenie długofalowych skutków projektu, tym bardziej, że z
zaproponowanych miejsc dla dzieci w okresie wakacji wykorzystywanych jest ok. 60 %.

80 000,00

BO.OM.87/21

Zagospodarowanie terenu wokół
przychodni ul. Rusznikarska 17

Zadanie ma na celu zagospodarowanie
terenu zielonego wokół przychodni, remont
istniejącego ogrodzenia wraz z nowymi
furtkami i bramą wjazdową oraz wykonanie
nakładki asfaltowej w zatoczkach przed
budynkiem.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy estetyki nieruchomości a zagospodarowanie terenów
zielonych poprawi jakość życia mieszkańców jak i korzystających z przychodni. Remont nawierzchni w
zatoczce poprawi bezpieczeństwo przyjeżdżających do przychodni. Opiniowany projekt spełnia
wymogi określone w regulaminie Budżetu Obywatelskiego. Realizacja przewidzianego w projekcie
zakresu prac jest zasadna. Zakres projektu dotyczący modernizacji zatoczki parkingowej został
zweryfikowany zgodnie z opinią ZDMK i zaakceptowany prze wnioskodawcę. W przypadku
zakwalifikowania projektu do realizacji, wykonawcą projektu w zakresie modernizacji zatoczki
parkingowej zostanie wskazany ZDMK, jako właściwa komórka merytoryczna w tym zakresie i
zarządca tego terenu.

360 000,00

BO.OM.90/21

Wymiana oświetlenia na osiedlu
Krakowiaków

Wymiana na nowe i dobudowa nowych
lamp w miejscach zaciemnionych wraz z
wymianą starej instalacji podziemnej do

Wymiana starych zdezelowanych słupów,wymiana opraw oraz dobudowa nowych lamp poprawi jakość
światła, bezpieczeństwo i estetykę osiedla.

1 200 000,00
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wysokości środków. Lampy są stare,
brudne, niektóre słupy zdezelowane wymianę poprawi jakość światła,
bezpieczeństwo i estetykę osiedla
Krakowiaków.
BO.OM.91/21

Wielofunkcyjne stóły do gry Teqball
w Nowej Hucie

Zadanie zakłada zakup i montaż
wielofunkcyjnych stółów Teqball
pozwalających na uprawianie pięciu
sportów w jednym miejscu.

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

BO.OM.92/21

Spotkajmy się na kółku

BO.OM.97/21

33 600,00

Rewitalizacja terenu zielonego na osiedlu
Krakowiaków pomiędzy przedszkolem nr 93
a Domem dla Osób Dotkniętych Przemocą
przy ul. Stalowej

Projekt zakłada rewitalizację zaniedbanego terenu zielonego przy ul. Stalowej na osiedlu
Krakowiaków. W ramach inwestycji planuje się remont alejek, nasadzenie drzew i krzewów oraz zakup
i montaż ławek i koszy na śmieci. Realizacja zadania wskutek nowych nasadzeń wpłynie na poprawę
jakości powietrza i estetyki otoczenia, a także zachęci Mieszkańców do spacerowania i spędzania
czasu na świeżym powietrzu.

415 000,00

Bartnicza - bezpieczna droga do
szkoły .

Projekt zakłada budowę chodnika przy ul.
Bartniczej o szerokości ok. 2 m na odcinku
o długości około 320 metrów początek od
ulicy Drożyska w kierunku zabudowy
jednorodzinnej.

Budowa chodnika poprawi stan infrastruktury w przedmiotowej lokalizacji i zwiększy komfort i
bezpieczeństwo pieszych. Poza tym realizacja zadania spowoduje wygenerowanie kosztów związanych
z bieżącym utrzymaniem chodnika.

970 000,00

BO.OM.98/21

ŚCIEŻKA W KORONACH DRZEW

Niniejszy projekt zakłada przekształcenie
zielonego terenu przy ul. Kurczaba w
unikatową na skalę całego Miasta ścieżkę w
koronach drzew

Projekt zakłada przekształcenie nieużytkowanego terenu zielonego przy ul. Kurczaba w parkową
ścieżkę w koronach drzew. Inwestycja przyczyni się do utworzenia atrakcji turystycznej, o wysokich
walorach edukacyjno-przyrodniczych. Dodatkowo, podniesie walory estetyczne Dzielnicy XII, tworząc
atrakcyjne miejsce do wypoczynku i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

BO.OM.100/21

Magiczne Szyldy Krakowa 4d

MSK to linearna ażurowa instalacja
prezentująca zagadkową treść w 4
wymiarze. Na pierwszy rzut oka widać
chaotycznie splątane linie, układające się w
litery albo inne znaki. Instalacja staje się
czytelna tylko z dwóch różnych punktów
obserwacji.

Po weryfikacji kosztorysu projekt został zaopiniowany pozytywnie. Projekt przyczyni się do
identyfikacji mieszkańców z marką Kraków jak również wpłynie na kreatywny odbiór działań
promocyjnych Krakowa wśród turystów.

45 000,00

BO.OM.103/21

Buspas Jubilat-Bonarka

Integracja istniejących pasów dla
komunikacji zbiorowej, łączących północ i
południe Krakowa, poprzez wyznaczenie
buspasa na brakującym odcinku JubilatBonarka.

Poprawa warunków jazdy komunikacją zbiorową poprzez szybszy transport wydzielonym buspasem;
zwiększenie atrakcyjności korzystania z komunikacji zbiorowej i zachęta do wybrania takiego środka
poruszania się po mieście.

95 000,00

BO.OM.104/21

Rehabilitacja w Schronisku dla
Zwierząt

Projekt zakłada zakup sprzętu do
rehabilitacji (laseroterapia,
magnetoterapia, ultradźwięki) oraz klatek
weterynaryjny wykonanych ze stali
nierdzewnej przeznaczonych dla kotów
przebywających w trakcie leczenia.

Wykorzystanie takiego sprzętu będzie wpływać na komfort zwierząt które takiej rehabilitacji
potrzebują, poprawi komfort ich życia, przyspieszy powrót do zdrowia i znalezienie nowego domu.

BO.OM.105/21

Wyremontujmy i zazieleńmy plac
Inwalidów!

Cel projektu to przywrócenie pl. Inwalidów
funkcji rekreacyjno/komunikacyjnej (w
zakresie działek nr 742/2, 743/2, 742/4 obr.
4 jedn. ewid. Krowodrza)z zachowaniem
istniejącej roślinności poprzez remont płyty

Remont Placu Inwalidów przyczyni się do zwiększenia komfortu oraz bezpieczeństwa osób
poruszających się po nim i sąsiadującym Parku Krakowskim co wpłynie na zwiększenie atrakcyjności
turystycznej regionu.

1 400 000,00

150 000,00

1 400 000,00
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placu, schodów, chodników, rekultywację
terenu zielonego obok placu oraz remont
ulicy poprawiający bezpieczeństwo
BO.OM.106/21

Street ART Park - uwolnij
kreatywność!!

Projekt zakłada stworzenie przestrzeni do
tworzenia steet art'u. Rozwijając istniejący
skate park tworzymy niepowtarzalne
miejsce spotkań, rozwijania pasji
artystycznych oraz interesujący punkt na
kulturalnej i turystycznej mapie Krakowa.

Projekt zakłada wykonanie na terenu Parku Lotników powierzchni do tworzenia grafitti i street art’u.
Realizacja zadania przyczyni się do utworzenia niepowtarzalnego miejsca do kreatywnego spędzania
czasu na terenie miasta. Projekt proponuję bezpieczne i legalne miejsce do malowania grafitti,
dostępne dla wszystkich bez ograniczeń, również czasowych, co będzie stanowić alternatywę dla
nielegalnej sztuki ulicznej i pozwoli na ograniczenie malowania miejsc, które nie powinny być na ten
cel wykorzystywane.

112 000,00

BO.OM.107/21

Wyprowadź swój opton na spacer

Zadanie polega na ustawieniu w
przestrzeni miasta 36 - 72 futurystycznie
wyglądających ławek w kształcie
przezroczystych bąbli. Ławki będą zasilane
panelami słonecznymi w dzień i
podświetlane światłem LED w nocy. Ławki
nawiązują do twórczości Lema

Projekt zakłada postawienie futurystycznych ławek na terenie Krakowa. Jego realizacja wpłynie
zachęci Mieszkańców do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

845 000,00

BO.OM.110/21

ZIELONY PRZYSTANEK

Projekt zakłada postawienie przy
przystankach MPK specjalnych donic ze
stelażami, w których zasadzone zostaną
kwiaty i rośliny pnące.

Projekt zakłada montaż przy przystankach specjalnej infrastruktury porośniętej roślinami. Przyczyni
się to do poprawy estetyki wiat przystankowych i okolicy, a także wpłynie na poprawę komfortu
korzystania z transportu publicznego i odbioru wizerunku miasta przez mieszkańców i turystów.

500 000,00

BO.OM.112/21

Doskonalenie techniki oraz
bezpiecznej jazdy samochodem

Doskonalenie techniki oraz bezpiecznej
jazdy samochodem dla posiadających
prawo jazdy seniorów i młodych kierowców
(do trzech lat od uzyskania prawa jazdy)

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Miasta

150 000,00

BO.OM.114/21

Strażacka Mobilna Izba Przyjęć etap II

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego
mieszkańców Krakowa poprzez zakup
pojazdu operacyjno-rozpoznawczego wraz z
wyposażeniem, dla Jednostki RatowniczoGaśniczej 1, na bazie której planowane jest
stworzenie Specjalistycznej Grupy
Ratownictwa Medycznego

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców
Dzielnicy.

240 000,00

BO.OM.116/21

Joga na trawie dla mieszkańców
Krakowa

Nasz projekt ma na celu organizację
ogólnodostępnych zajęć jogi dla
mieszkańców Krakowa w terminie 18
czerwca-28 sierpnia 2022. Zajęcia będą się
odbywały w soboty i niedziele, na wolnym
powietrzu i będą prowadzone w różnych
grupach wiekowych.

Projekt ma na celu organizację ogólnodostępnych zajęć jogi dla mieszkańców Krakowa. Zajęcia będą
odbywały się w weekendy, na wolnym powietrzu i będą prowadzone w różnych grupach wiekowych.

42 400,00

BO.OM.117/21

Pokażmy wokół Okrąglaka historię
handlu na Kazimierzu

Handel był solą i siłą napędową Kazimierza
przez wieki. Wolnica była pierwszą strefą
wolnocłową w Polsce.
Handlowano na Bawole, Szerokiej, Kupa i
na Placu Nowym. Pokażmy na starych
fotografiach wokół Okrąglaka historię
handlu !!!

Projekt zakłada ekspozycję starych fotografii przedstawiających historię handlu na Kazimierzu w
formie wystawy planszowej usytuowanej na placu targowym wokół budynku Okrąglaka. Autor projektu
przedłożył oświadczenie spółki zarządzającej terenem o wyrażeniu zgody na nieodpłatne
udostępnienie terenu na realizację wystawy. Po dokonaniu oceny merytoryczno – prawnej Muzeum
Krakowa pozytywnie opiniuje projekt z zastrzeżeniami: Realizacja wystawy, będzie możliwa pod
warunkiem, że nie będzie pozostawała w sprzeczności z „Opracowaniem wielowariantowej koncepcji
zagospodarowania placu Nowego w Krakowie w zakresie przebudowy chodników, nawierzchni placu,
infrastruktury technicznej, elementów małej architektury w ramach zadania Program Budowy
Chodników” przygotowywanej przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Projekt wystawy, w tym nośniki,

48 500,00
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uzyska pozytywną opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w związku z tym, że działka
wpisana jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz podlega ścisłej ochronie
konserwatorskiej. Odnosząc się do merytorycznej wartości planowanego zadania, Muzeum Krakowa
wskazuje, że jedną z ważniejszych kart historii Krakowa zapisała wielowiekowa koegzystencja ludności
chrześcijańskiej i żydowskiej. Najściślejsze sąsiedztwo występowało na Kazimierzu, gdzie Żydzi
pojawili się w połowie XIV w. Początkowo mieszkali w tzw. mieście żydowskim, a na przełomie XIX i XX
w. stopniowo opanowali całą dzielnicę. Społeczność żydowska wyspecjalizowała się w wielu
aktywnościach zawodowych, choć w najszerszym zakresie opanowała zajęcia związane z szeroko
pojętym życiem gospodarczym. Żydzi zajmowali wszelkie stanowiska w rzemiośle, przemyśle, a
zwłaszcza w handlu i usługach. Największą dominację, szczególnie w przypadku aktywności
handlowej, obserwowano na Kazimierzu. Niestety badania naukowe, jak również popularyzacja
wiedzy, na temat handlu żydowskiego w mieście, są niewystarczające. Dotychczas nie powstała też
wystawa obrazująca wspomnianą tematykę. Dlatego warta uwagi jest propozycja projektu
przywracającego pamięć o żydowskiej handlowej aktywności na Kazimierzu za pośrednictwem
fotografii ze zbiorów Muzeum Krakowa, Archiwum Narodowego w Krakowie, Muzeum Fotografii w
Krakowie i Narodowego Archiwum Cyfrowego. Fotografie te ukazują nie tylko stragany na targach i
lokale sklepowe, ale również pokazują charakter dzielnicy i specyfikę handlu tamtych lat.
Proponowane miejsce ekspozycji czyli plac przed halą targową popularnie zwaną „okrąglakiem”
wydaje się odpowiednie. Hala powstała w 1900 r. wg projektu Jan Rzymkowski przez wiele lat służyła
za centralne miejsce handlu na Kazimierzu. Stała się niejako symbolem żydowskiej handlowej
obecności na Kazimierzu. Poza tym „okrąglak” znajduje się na jednym z najważniejszych placów
dzielnicy, na którym gromadzi się najwięcej turystów. Lokalizacja ta pozwoli na zapoznanie się z
wystawą dużej liczbie potencjalnych odbiorców.
BO.OM.120/21

koperta życia

dokument na którym są dane osoby,
kontakt do osób najbliższych ,potwierdzone
przez lekarza schorzenia i przyjmowane
leki. Do koperty dołączony znaczek na
drzwi wejściowe sygnalizujący ratownikom,
że w lodówce jest koperta życia.

Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na sytuację mieszkańców Krakowa, w szczególności osób
starszych i samotnych w stanach zagrożenia zdrowia. Informacje zawarte w kopercie życia, m.in. o
przebytych chorobach, zażywanych lekach, alergiach, a także dane osobowe czy kontakt do rodziny
stanowią istotne informacje przy udzielaniu pomocy medycznej w stanach zagrożenia życia i zdrowia.
Akcja rozpowszechniania kopert życia wśród seniorów, osób samotnych i chorych jest popierana przez
lekarzy i ratowniczych służb medycznych.

BO.OM.121/21

Mobilne zestawy ratujące życie z
AED dla Straży Miejskiej

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców
Krakowa poprzez zakup 10 mobilnych
zestawów ratujących życie, w skład których
wchodzić będą: •automatyczny defibrylator
zewnętrzny AED •akcesoria do RKO
•zestaw do tamowania krwotoków dla
Strażników Miejskich

W nagłych sytuacjach w ramach pomocy przedmedycznej ratowanie życia i zdrowia mieszkańców.

70 000,00

Zadanie polega na zakupie komputerów i
przeprowadzeniu kursu szkoleniowego dla
dzieci, młodzieży i seniorów.

W następnych latach kursy komputerowe mogą być kontynuowane z coraz to nowymi uczestnikami.
Umiejętność sprawnej obsługi komputera i znajomość programów komputerowych to w obecnych
czasach niezwykle przydatna umiejętność.

33 000,00

Projekt zakłada zakup i montaż budek
lęgowych z kamerami umożliwiającymi
transmisję życia ich mieszkańców oraz
domków dla owadów. Dodatkowo zostanie
przeprowadzona analiza ornitologiczna,
polegająca na sprawdzeniu stanu
zasiedlenia istniejących budek, wskazaniu
lokalizacji dla nowych budek oraz
przygotowaniu wytycznych w zakresie
zachowania i tworzenia naturalnych siedlisk
dla małych ptaków.

Projekt zakłada zakup i montaż budek lęgowych z kamerami umożliwiającymi transmisję życia ich
mieszkańców oraz domków dla owadów. Dodatkowo zostanie przeprowadzona analiza ornitologiczna,
polegająca na sprawdzeniu stanu zasiedlenia istniejących budek, wskazaniu lokalizacji dla nowych
budek oraz przygotowaniu wytycznych w zakresie zachowania i tworzenia naturalnych siedlisk dla
małych ptaków. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia świadomości Mieszkańców Krakowa
w zakresie siedlisk ptaków i owadów występujących w mieście.

BO.OM.122/21

BO.OM.127/21

KOMPUTEROWY KURS Z KLUBEM
HERKULES

TAK dla ptaków i owadów w
Krakowie

220 000,00

100 000,00
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BO.OM.128/21

NIE WYCINAJ DRZEWA. TO ZIELONY
KAPITAŁ MIASTA!

Zbadajmy drzewa w Krakowie i dowiedzmy
się jaka jest rzeczywista wartość
pojedynczego drzewa. Ile zarabiają one dla
nas i dla miasta i dlaczego DRZEW NIE
WARTO WYCINAĆ. Edukujmy o ich roli i
realnej wartości o naszym zielonym
kapitale.

Projekt zakłada przeprowadzenie badań naukowych w zakresie wartości usług ekosystemowych
drzew, utworzenie kalkulatora online wartości drzew, przeprowadzenie kampanii edukacyjnej. Jego
realizacja wpłynie na świadomość w zakresie wartości drzew w mieście.

200 000,00

BO.OM.129/21

Z nową mocą po pandemii!
Bezpłatne zajęcia dla dzieci

Wsparcie bezpłatnych zajęć dla dzieci,
młodzieży i rodzin we wszystkich jedenastu
krakowskich Młodzieżowych Domach
Kultury (MDK), które były otwarte i
pracowały z dziećmi i młodzieżą przez cały
okres pandemii.

Projekt zakłada doposażenie 11 Młodzieżowych Domów Kultury w Krakowie w niezbędne sprzęty i
materiały różnego rodzaju m.in.:sprzęt sportowy, animacyjny, gry planszowe, materiały animacyjne,
sprzęt elektroniczny, nagłaśniający, muzyczny, które będą wykorzystywane w czasie zajęć z dziećmi i
młodzieżą korzystającą z oferty placówek na co dzień, jak również w okresie ferii zimowych, wakacji,
imprez. Mając na względzie skutki społeczne pandemii zadanie ma na celu zwiększenie atrakcyjności i
dostępności zajęć oferowanych przez placówki zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i całych rodzin.
Ponadto zadanie umożliwi lepszą organizację wydarzeń i imprez oraz wzbogaci ofertę placówek
podczas różnych akcji, szczególnie w trudnym okresie pandemii.

770 000,00

BO.OM.130/21

„Przylądek dobrej nadziei"
Zygmunta Nowakowskiego

Projekt ma na celu stworzenie placu zabaw
w miejscu wyasfaltowanego skweru na
Plantach Krakowskich, niedaleko zejścia
podziemnego w kierunku Dworca
Głównego, od strony ul. Westerplatte.

Projekt zakłada utworzenie placu zabaw w miejscu skweru na Plantach Krakowskich. Inwestycja
podniesie walory estetyczne otoczenia tworząc atrakcyjne miejsce do wypoczynku i rekreacji,
jednocześnie służąc aktywizacji i integracji dzieci i rodziców. Plac zabaw będzie pełnił również funkcję
edukacyjną.

1 400 000,00

BO.OM.132/21

Konkurs wspomnień kresowego
samokształcenia (KWKS)

Kraków jako narodowa stolica pamięci i
tożsamości powinien przewodzić narodowej
debacie o wykorzystaniu cyfrowych
technologie dla kultury pamięci.
Konkursowy nabór wspomnień o formach
samokształcenia opartych na
doświadczeniu wschodnich Kresów
Rzeczpospolitej, powinien pomóc w refleksji
naukowo badawczej nad modernizacją
systemu edukacji dla rozwoju praktyki
samokształcenia w rodzinie.

Realizacja konkursowego naboru wspomnień o formach samokształcenia opartych na doświadczeniu
wschodnich Kresów Rzeczpospolitej, pozwoli na refleksje naukowo-badawcze nad modernizacją
systemu edukacji i rozwój praktyki samokształcenia w rodzinie. Zebrane wspomnienia, zdjęcia i
rysunki zaprezentowane zostaną na specjalnie stworzonej platformie internetowej.

190 000,00

BO.OM.138/21

Kraków wolny od psich kup

Wyposażenie 6500 koszy ulicznych w
piktogramy informujące o możliwości
umieszczania w nich psich kup.

Projekt jednoroczny. Realizacja projektu nie spowoduje długoterminowych skutków finansowych.

BO.OM.143/21

Warsztaty i szkolenia nt.
pozytywnej komunikacji z dziećmi

Nauka świadomego rodzicielstwa przez
dostarczenie skutecznych narzędzi i metod,
pozwalających współpracować i budować
długofalowe relacje z własnymi dziećmi, w
oparciu o szacunek i empatię. Warsztaty
dla rodziców/ opiekunów dzieci oraz osób
pracujących w placówkach opiekuńczowychowawczych bazujące na metodzie
Pozytywnej Dyscypliny.

Długoterminowymi efektami realizacji przedmiotowego projektu będzie w szczególności:wzmocnienie kompetencji rodzicielskich i podniesienie świadomości w zakresie rozwoju ich dzieci oraz
nabycie umiejętności przez dzieci, młodzież radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

262 000,00

BO.OM.146/21

Pij kranowiankę w parku - więcej
pitników zamiast plastików

Montaż pitników z darmową, dostępną dla
każdego wodą pitną w 9 popularnych
parkach Kakowa. Pitniki powinny mieć
wylewkę do picia, możliwość napełnienia
butelki oraz miskę dla zwierząt. Pitniki

Inwestycja pozytywnie wpłynie na potrzeby mieszkańców i zwierząt szczególnie w okresie wiosenno –
letnim w dniach z podwyższoną temperaturą powietrza ( okres upałów)

1 085 000,00

70 000,00
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Projekt zakłada postawienie na terenach
parków oraz terenów z bogatą warstwą
roślinną domków dla jednych z
najmniejszych mieszańców Krakowa - jeży!

Projekt zakłada wyznaczenie ekostref z domkami dla jeży wraz z montażem tabliczek informujących o
występowaniu jeży na danym obszarze. Inwestycja przyczyni się do poprawy bioróżnorodności
środowiska oraz warunków życia jeży w mieście. Dodatkowo, podwyższy świadomość mieszkańców i
zwróci uwagę na potrzebę ochrony tych pożytecznych ssaków.

225 000,00

W ramach projektu zamierzam
przeprowadzić zajęcia gimnastyki dla
kobiet w każdym wieku: - 2 zajęcia po 1h
tygodniowo w godzinach popołudniowowieczornych. - maty do ćwiczeń
każdorazowo będą znajdowały się na
miejscu.

Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć z gimnastyki dla kobiet z każdym wieku

pozwolą zmniejszyć ilość plastikowych
śmieci w parkach.
BO.OM.156/21

Domki dla najmniejszych
mieszkańców Krakowa!

BO.OM.158/21

Wzmocnij swoje zdrowie.
Gimnastyka Słowiańska dla kobiet.

BO.OM.159/21

Darmowe stacje parkowania i
ładowania hulajnóg

Projekt polega na instalacji stacji ładowania
hulajnóg, rowerów elektrycznych, które
zoptymalizują koszty ładowania tych
urządzeń oraz zmniejszą chaos i
nieporządek panujący w przestrzeni
publicznej.

Pojawienie się w przestrzeni publicznej dodatkowych urządzeń umożliwiających pozostawienie
hulajnóg, rowerów elektrycznych i ich ładowanie, minimalizacja kosztów ładowania.

536 500,00

BO.OM.160/21

Pierwsze pole do disc golfa w
Krakowie

Zadanie ma na celu budowę pierwszego
pola do disc golfa w Krakowie - dyscypliny,
która stanowi połączenie klasycznego golfa
poniekąd z ultimate fresbee.

Projekt zakłada budowę pierwszego pola do disc golfa na terenie Parku Lotników Polskich w Krakowie.
Inwestycja uatrakcyjni teren parku, zachęci mieszkańców do korzystania z czasu na świeżym
powietrzu, a dodatkowo przyczyni się do poprawy kondycji fizycznej oraz integracji społecznej.

112 000,00

BO.OM.162/21

ŁĄCZYMY PARKI

Celem projektu jest wykorzystanie
potencjału zieleni miejskiej. Ideą projektu
jest zorganizowanie ogólnodostępnych,
atrakcyjnych i bezpłatnych form rekreacji
dla mieszkańców w każdym wieku.

Projekt zakłada stworzenie na terenie bronowickich parków (Młynówki Królewskiej, Parku Tetmajera,
Parku Bronowickiego i Parku Radzikowskiego) ogólnodostępnych, atrakcyjnych i bezpłatnych form
aktywności fizycznej, prowadzonych pod okiem specjalistów. Realizacja zadania zachęci mieszkańców
w każdym wieku do uprawiania aktywności na świeżym powietrzu i tym samym wpłynie poprawę ich
zdrowia i kondycji fizycznej.

1 400 000,00

BO.OM.164/21

Wydarzenia otwarte Festiwalu
„Wschód-Zachód”

Realizacja otwartych wydarzeń
kulturalnych w ramach Międzynarodowego
Festiwalu Teatru Ukraińskiego „WschódZachód”, który jest cyklicznym corocznym
wydarzeniem artystycznym, podczas IX
edycji w kwietniu 2022 roku w Krakowie dla
mieszkańców miasta.

Zapoznanie mieszkańców Krakowa z wiedzą na temat kultur mniejszości narodowych, etnicznych i
religijnych, które pozwoli na wyrównanie szans i eliminację dyskryminacji wynikającej z poczucia
zagrożenia inną kulturą. Akcja ma na celu również między innymi: uświadomienie i pokazanie
odbiorcom bogactwa i różnorodności kultur, zwiększenie zaangażowania mieszkańców Krakowa w
dialog wielokulturowy.

BO.OM.166/21

PASJONACI DLA CRACOVII

Projekt zakłada utworzenie multimedialnej
strefy historycznej, piłkarskiej strefy zabaw
dla dzieci oraz alei zasłużonych wokół
stadionu Cracovii, a także budowę boiska
sztucznego w Opatkowicach.

Projekt przywrócony przez Radę Budżetu Obywatelskiego.

BO.OM.167/21

Centrum Pomocowe dla Krakowian

To przedłużenie działań z terenu dzielnicy
XII. Stworzenie przestrzeni łączącej osoby
potrzebujące z chcącymi pomagać.

Obranie kierunku pomocy innym i promowania działania na rzecz innych osób przyczyni się do
rozpowszechnienia wolontariatu, zwiększając wiedzę i świadomość ludzi na temat realizacji pomocy w
powyższej formie. Działania na rzecz drugiego człowieka przyczyniają się do zwiększenia poczucia
bycia potrzebnym, konstruktywnie wykorzystując czas wolny przez osoby będące wolontariuszami.

27 200,00

224 400,00

1 400 000,00

100 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

BO.OM.171/21

Edukacja i samorządność pod flagą
UE

BO.OM.174/21

100 Ławek dla mieszkańców

BO.OM.176/21

Utwardzenie nawierzchni na ulicy
Zakamycze

BO.OM.178/21

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

Zakup i dostawa flag UE do
samorządowych placówek przedszkolnych,
szkolno-oświatowych, lokali wyborczych itp.
w celu wywieszania ich na elewacjach
budynków.

Wykorzystując wiedzę z kontaktów z siedzibami Obwodowych Komisji Wyborczych, które w 90-ciu
procentach są organizowane w placówkach samorządowych, potwierdzam potrzeby tych placówek w
wyposażenie we flagi. Dotychczasową praktyką było umieszczanie na siedzibach OKW, głównie flag
państwowych. Niemniej jednak propozycja promocji i propagowania symboli unijnych jest zasadna.
Istotną kwestią jest zachowanie wymogów dotyczących wielkości a przede wszystkim proporcji flag,
które muszą wynikać ze stosunku długości do szerokości i wyrażać się proporcją 8:5. Zatem jeżeli 150
centymetrów długości, to 94 centymetry szerokości.

30 500,00

Projekt ma na celu poprawę dostępności
ławek w przestrzeni miejskiej. Przy każdej
ławce usytuowany będzie kosz na śmieci.

Projekt zakłada zakup i montaż 100 ławek wraz z koszami na śmieci w lokalizacjach zaproponowanych
przez Mieszkańców i Rady Dzielnic. Inwestycja pozytywnie wpłynie na czystość ulicy oraz komfort
spacerujących zapewniając dodatkowe miejsca odpoczynku w przestrzeni publicznej, co zachęci
mieszkańców do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

340 000,00

Wykonanie prac polegających na
przywróceniu profilu jezdni, wyrównanie
nawierzchni tłuczniowej na ulicy
Zakamycze w odcinku od numeru 32 do
34a

Poprawa warunków bezpieczeństwa dla ruchu pojazdów i pieszych na ul. Zakamycze

30 000,00

KRAK-i-TEKTURA

Cykl otwartych warsztatów projektowych
dla małych i dużych mieszkańców miasta z
zakresu architektury i pokrewnych jej
dziedzin. Będziemy budować - od mikro
modeli po realizacje w skali 1:1 - ucząc się
dialogu z otoczeniem i troski o zastane
wartości.

Projekt zakłada wiele ciekawych rozwiązań, które pozytywnie wpłyną na budowanie świadomości
mieszkańców Krakowa w kontekście miasta, jego architektury, zagospodarowania przestrzeni a
wszystko osadzone w ramach kultury. Dodatkowo angażuje lokalną społeczność w kreowanie
przestrzeni wokół siebie.

53 600,00

BO.OM.186/21

Mediacje zamiast sporów. Mediator
zamiast protestów.

Wprowadźmy w Krakowie MEDIACJE
MIEJSKIE i powołajmy funkcję MEDIATORA
MIEJSKIEGO, który będzie je koordynował i
organizował. Ograniczymy liczbę
konfliktów, petycji i protestów dot.
inwestycji, miejskich rozwiązań, organizacji
krakowskiej przestrzeni.

Wprowadzenie mediacji miejskich może stać się efektywnym sposobem na rozwiązanie zaistniałych
konfliktów społecznych poprzez wypracowanie porozumienia akceptowalnego przez wszystkie strony.
Mediacje niewątpliwie mogą prowadzić do zwiększenia dialogu pomiędzy interesami, oczekiwaniami i
dążeniami grup będących częścią mediacji jak również skłonić strony do wyrażenia własnych
oczekiwań i potrzeb. Obiektywny i niezależny mediator ułatwi rozmowę i w sposób pokojowy zbuduje
relacje oparte na wzajemny zaufaniu i szacunku.

200 000,00

BO.OM.187/21

Ładowarki urządzeń mobilnych
oraz bezpłatny dostęp do WIFI na
przystankach MPK

Na 10 wybranych najczęściej
uczęszczanych przystankach
przesiadkowych w Krakowie zamontowane
zostaną zasilane energią słoneczną ławki,
które wyposażone będą w dostępne
bezpłatnie porty ładowania urządzeń
elektronicznych obsługujące wtyczki USB
oraz ładowanie indukcyjne. Ławki
wyposażone będą również w hotspot WIFI
oraz delikatne oświetlenie typu “ambient”.
Odtąd nie będzie problemu z brakiem
Internetu czy rozładowanym urządzeniem,
na którym zapisaliśmy bilet. Każdy w
awaryjnej sytuacji będzie mógł z łatwością
odzyskać swoje połączenie ze światem.

Konieczność poniesienia kosztów utrzymania i możliwość ładowania urządzeń mobilnych na 10
przystankach.

135 000,00

BO.OM.189/21

Muzyczna Przystań Młodych

Projekt skierowany do dzieci i młodzieży z

Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja dzieci i młodzieży, a w szczególności pasjonatów muzyki.

103 600,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

całego Krakowa, obejmujący cykl
warsztatów z muzykami i specjalistami z
branży oraz zakup profesjonalnego sprzętu
muzycznego, komputera i oprogramowania
do nagrywania i produkcji muzycznej.

Dzięki projektowi, jedni rozwiną swoje muzyczne zdolności (gra na instrumentach, produkcja
muzyczna), a inni nauczą się grania i współpracy w zespole. Warsztaty z profesjonalnymi muzykami i
praktykami z branży pozwolą przyswoić unikalną wiedzę, która z pewnością przyda się młodym
muzykom.

Projekt zakłada stworzenie w kilku
punktach śródmieścia Krakowa tzw.
parkletów, czyli małych skwerów
wyposażonych m. in. w ławki, stoliki i
kwietniki w donicach, zapewniający
okolicznym mieszkańcom miejsce
odpoczynku i spotkań.

Projekt zakłada utworzenie w kilku punktach Krakowa tzw. parkletów, czyli małych skwerów tuż przy
ulicy wyposażonych m.in. w ławki, stoliki i kwietniki w donicach. Inwestycja przyczyni się do
stworzenia atrakcyjnych miejsc do odpoczynku czy oczekiwania na autobus, przyczynią się również do
zwiększenia zieleni na terenie miasta.

830 000,00

Wystawa prac malarskich profesjonalnych
artystów i amatorów tworzących w
Krakowie.

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego po konsultacjach z Wnioskodawcą i naniesieniu
odpowiednich zmian i uzupełnień, pozytywnie opiniuje powyższy projekt, którego realizacja pozwoli na
zorganizowanie wystawy prac malarskich.

110 550,00

BO.OM.190/21

Parklety dla krakowian

BO.OM.192/21

Artyści malarze Krakowa

BO.OM.195/21

Zakup strojów dla „Małych
Słowianek”

Projekt zakłada zakup strojów dla Zespołu
Pieśni i Tańca „Małe Słowianki” im. druhny
Władysławy Marii Francuz, w którym tańczy
i śpiewa ok. 300 uczniów i uczennic w
wieku od 6 do 19 lat z 143 szkół z terenu
całego Krakowa.

Projekt zakłada zakup strojów dla Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”, w którym tańczy i śpiewa
ok. 300 uczniów i uczennic w wieku od 6 do 19 lat z 143 szkół z terenu całego Krakowa. Kreacje, w
których grupa występuje są nieodłącznym elementem ich wizerunku.

25 600,00

BO.OM.196/21

Kino pod gwiazdami!

Projekt zakłada organizację kina letniego
na krakowskich Bulwarach. Projekcje
filmów odbywałyby się na wolnym
powietrzu. Można je podzielić tematycznie tak aby w każdy weekend był jeden temat
przewodni wyświetlanych filmów.

Projekt zakłada stworzenie strefy rekreacyjnej oraz zachęcenie do spędzania czasu na świeżym
powietrzu. Stawiając na zróżnicowany repertuar i otwierając się na każdego, bez względu na wiek,
projekt ten ma walory międzypokoleniowego „łącznika”.

63 000,00

BO.OM.198/21

Bilety dla Seniorów do Kina
Paradox!

Celem projektu jest zachęcenie
mieszkańców Krakowa, którzy ukończyli 60.
rok życia, do aktywnego uczestnictwa w
życiu kulturalnym miasta poprzez
przekazanie im 800 darmowych biletów do
kina.

Projekt ma na celu aktywizację seniorów, w tym zachęcenie ich do udziału w wydarzeniach
kulturalnych i spędzania wolnego czasu w gronie osób o podobnych zainteresowaniach.

25 000,00

BO.OM.199/21

Łączymy pokolenia: Senior, Rodzic,
Wnuczek(-a)

Dzięki współpracy z Centrum Młodzieży im.
H. Jordana możliwe będzie zapewnienie
nieodpłatnie: Wyjazdu do ośrodka Centrum
Wypoczynku JordaNova w Gołkowicach
Górnych, wycieczek, seansów w kinie
PARADOX oraz zajęć z instruktorami dla
całych rodzin.

Efekty długoterminowe projektu to między innymi: 1.Integracja międzypokoleniowa, w tym
zacieśnienie więzi pomiędzy dziadkami i wnukami – poprzez pokazanie możliwych form spędzania
wolnego czasu. 2. Aktywizacja wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży, rodziców i seniorów.

87 500,00

BO.OM.201/21

PRAWO DO FIKOŁKÓW na
Bulwarach!Zieleń!Architektura do
zabawy

Prawo do fikołków dla każdego! Dla
młodszych, dla starszych i dla
czworonogich przyjaciół. Odświeżmy i
udoskonalmy dobrze nam znane miejsce na
Bulwarach Wiślanych.

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Piekarską a ul. Skawińską. Realizacja zadania
przyczyni się do stworzenia atrakcyjnego miejsca, z którego każdy bez wyjątku będzie mógł
skorzystać, wpłynie na integracje społeczną mieszkańców.

BO.OM.205/21

Ekologiczny rozkład jazdy na

Projekt zakłada montaż tablic informacji

Projekt zakłada montaż wyświetlaczy LED na Rondzie Czyżyńskim w miejscu wejść do przejść

1 400 000,00

430 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania
Rondzie Czyżyńskim!
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Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

pasażerskiej na Rondzie Czyżyńskim
wykorzystujących wyświetlacze LED do
prezentowania rozkładu jazdy, map
komunikacyjnych oraz drogowskazów.
Realizacja projektu ułatwi orientację i
poruszanie się po węźle.

podziemnych. Część tablic będzie montowanych na ścianie lub na słupach do podłoża a część o
mniejszym formacie będzie montowana do sufitu, przy wyjściu z przejścia podziemnego. Montaż tablic
ułatwi korzystanie z komunikacji miejskiej na węźle przesiadkowym Rondo Czyżyńskie.

Szacunkowy
koszt

BO.OM.206/21

Stanąć na łapy - miejscy
behawioryści

Projekt ma na celu zatrudnienie
behawiorystów, którzy na wybiegach
zlokalizowanych przy schronisku na ulicy
rybnej będą mogli pomóc z eliminowaniem
zachowań utrudniających normalne
funkcjonowanie dla zwierząt z
traumatyczną przeszłości i problemami.

Zapewnienie terapii behawioralnej dla zwierząt z problemami z terenu miasta Krakowa może pozwolić
na zredukowanie liczby trafiających do Schroniska zwierząt.

65 000,00

BO.OM.207/21

Z rodziną zajdziesz wyżej! Zajęcia
wspinaczkowe dla rodzin

Chcemy umożliwić rodzinom mieszkającym
w Krakowie przekonanie się, że wspinanie
to sport dostępny dla osób w każdym wieku
i o każdej sprawności fizycznej pozwalający
na ciekawe i aktywne spędzanie wolnego
czasu w gronie najbliższych.

Umożliwienie rodzinom mieszkającym w Krakowie przekonanie się, że wspinanie to sport dostępny dla
osób w każdym wieku i o każdej sprawności fizycznej pozwalający na ciekawe i aktywne spędzanie
wolnego czasu w gronie najbliższych.

129 200,00

BO.OM.211/21

Zielone Płuca Krakowa - zielona
każda dzielnica

Możemy wspólnie zasadzić dziesiątki drzew
i setki krzewów oraz bylin w każdej
dzielnicy Krakowa! Wskażemy miejsca
gdzie brakuje zieleni chroniącej nas przed
pyłem i smogiem. Za 75.000 zł dla każdej
Dzielnicy na zieleń! Zielona rewolucja w
Krakowie!

Projekt zakłada nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin na terenie każdej z XVIII dzielnic Krakowa.
Poza walorami estetycznymi, miejska zieleń wpływa na niwelowanie zanieczyszczenia powietrza i
pomaga w walce ze smogiem.

BO.OM.213/21

Kraków zrywa z betonem

Rozbetonujmy Kraków! Drzewa się duszą w
małych, ciasnych okienkach przy ulicach.
Dbajmy o nie! Zerwijmy płyty chodnikowe, i
załóżmy trawniki, posiejmy trawę, kwiatki i
drzewa! Bądźmy jak inne miasta
europejskie! Kraków chce zieleni, nie
betonu! Należy podkreślić, że tereny
zielone pomagają absorbować wodę
podczas deszczy.

Realizacja zadania wpłynie na poprawę warunków bytowania drzew i krzewów oraz zwiększenie
estetyki miasta, jak również będzie jednym z kroków w kierunku adaptacji miasta w związku ze
zmianami klimatycznymi.

BO.OM.214/21

Deskorolka dla każdego

Nauka jazdy na deskorolce

Projekt zakłada realizację zajęć dla dzieci i młodzieży tzw. skateboarding. Akcja ma promować zdrowy
i sportowy tryb życia wśród dzieci i młodzieży.

60 000,00

BO.OM.216/21

W trosce o krakowskie zwierzęta zapobiegajmy bezdomności!

Zakup specjalistycznych urządzeń i
akcesoriów do odłowu psów i kotów,
podnoszących efektywność działań
mających na celu zapobieganie
bezdomności zwierząt oraz profesjonalnego
sprzętu do odkażania, by zminimalizować
ryzyko przenoszenia chorób.

Zakup profesjonalnych urządzeń i akcesoriów do odłowu psów i kotów pomagają zwiększyć
efektywność działań mających na celu zapobieganiu bezdomności zwierząt oraz zmniejszyć ryzyko
przenoszenia chorób.

50 000,00

1 350 000,00

150 000,00

