LISTA PROJEKTÓW KTÓRE BĘDĄ PODDANE POD GŁOSOWANIE
BUDŻET OBYWATELSKI 2022
Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

Projekt zakłada remont zaniedbanych
chodników krakowskiego Kazimierza w
trzech następujących lokalizacjach: ul.
Meiselsa, ul. Skałeczna oraz ul.
Augustiańska.

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.

504 300,00

DZIELNICA I STARE MIASTO
BO.D1.1/22

Nowe chodniki na Kazimierzu i nie
tylko…

BO.D1.4/22

Wrocław ma krasnale, a krakowskie
Stare Miasto… SMOKI

Projekt zakłada stworzenie staromiejskiego
szlaku SMOKÓW (4 rzeźb) wzorowanego na
wrocławskich krasnalach. Jego
dopełnieniem byłoby wyposażenie rzeźb
smoków w kod QR (informacja o kontekście
historycznym i kulturowym lokalizacji
rzeźb).

Projekt zakłada stworzenie staromiejskiego szlaku Smoków na terenie Dzielnicy I Stare Miasto w
różnych, ciekawych turystycznie miejscach. Odlane z metalu figurki powinny być zlokalizowane w
pobliżu ciągów pieszych, ale poza granicami pasa drogowego. Dobrym miejscem do lokalizacji są
skwery i zieleńce, tak aby figurki nie utrudniały ruchu pieszego, rowerowego, czy kołowego. Realizacja
projektu na terenie Dzielnicy I Stare Miasto możliwa jest jedynie poza obszarem wpisanym na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wygląd poszczególnych figurek i ich atrybuty oraz lokalizacje ich
posadowienia powinny być dostosowane do kontekstu przestrzennego oraz krajobrazu, a także
uzgodnione z Wnioskodawcą, przedstawicielem Rady Dzielnicy I Stare Miasto oraz jednostką, która
włada terenem i będzie realizowała zadanie fizycznego umieszczenia figurek w terenie. Figurki
powinny być dostosowane wyglądem do wcześniej posadowionych i tworzyć razem szlak. Z uwagi na
charakter miejsca ich wygląd i lokalizacja powinny uzyskać akceptację Wydziału Kultury i Dziedzictwa
Narodowego UMK, Plastyka Miasta Krakowa oraz Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, a także
jednostek zarządzających terenami, gdzie mogłyby być posadowione i w których gestii będzie sprawa
instalacji figurek w przestrzeni, a następnie ich utrzymanie. Projekt w opinii Wydziału ds. Turystyki z
uwagi na miejsca posadowienia figurek będzie przeznaczony głównie dla mieszkańców Krakowa oraz
rodzin z dziećmi odwiedzających miasto.

215 000,00

BO.D1.7/22

Ku pamięci bohaterów - odnawiamy
groby żołnierskie na Cmentarzu
Rakowickim

Projekt zakłada odnowienie i remont
zaniedbanych grobów polskich żołnierzy,
uczestników walk o niepodległość Polski w
latach 1914-1920 oraz weteranów
Powstania Styczniowego, zmarłych w latach
20-tych i 30-tych XX wieku w Krakowie,
znajdujących się w wojskowej części
Cmentarza Rakowickiego przy ul. Prandoty.
Zadbajmy o miejsca pochówku tych, którzy
oddali Polsce swoje życie.

Przeprowadzenie remontu kilkudziesięciu grobów żołnierzy polskich na kwaterach wojskowych
cmentarza Rakowickiego przy ul. Prandoty, polegającego na rekonstrukcji zniszczonych betonowych
nagrobków w nowym materiale (granicie strzegomskim) oraz renowacji metalowych krzyży,
skutkować będzie przywróceniem właściwego wyglądu grobów żołnierzy Wojska Polskiego
pochowanych w okresie międzywojennym na ówczesnym cmentarzu wojskowym, a obecnie
pozbawionych 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 będzie 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, jak również
odtworzenie brakujących tabliczek z nazwiskami na metalowych krzyżach (w miarę możliwości,
zależnie od wyników kwerendy archiwalnej). Odtworzenie inskrypcji ustalonych na podstawie
inwentaryzacji i w oparciu o zapisy w księgach cmentarnych zapewni na długie lata czytelność
umieszczonych na grobach informacji na temat pochowanych tu żołnierzy Wojska Polskiego.

376 000,00

BO.D1.11/22

Sprzęt dla strażaków z
Westerplatte

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego
(przeciwpożarowego) mieszkańców
dzielnicy I poprzez zakup sprzętu do walki z
pożarami dla Jednostki RatowniczoGaśniczej nr 1 obejmującej swoim
obszarem działania dzielnicę I Stare Miasto,
w tym obszar Kazimierza.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa.

22 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

BO.D1.12/22

POPULARYZACJA OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ NA STARYM
MIEŚCIE

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego
mieszkańców dzielnicy I poprzez
popularyzację ochrony przeciwpożarowej. Z
projektu skorzystać mogliby mieszkańcy
dzielnicy I, a zwłaszcza dzieci, które wezmą
udział w szkoleniach i spotkaniach ze
strażakami z JRG 1

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa.

3 500,00

BO.D1.13/22

Ratujemy życie od najmłodszych lat

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
miasta Krakowa poprzez zakup sprzętu do
nauki resuscytacji krążeniowo oddechowej
dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1.
Projekt adresowany jest do wszystkich
mieszkańców Krakowa, a w szczególności
dzielnicy I.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa.

22 000,00

BO.D1.18/22

Tam gdzie przyszły Papież JP II
przekroczył próg Synagogi!

28 II 1969 roku podczas wizytacji
kanonicznej Parafii Bożego Ciała ówczesny
Metropolita Krakowski – kardynał Karol
Wojtyła nawiedził także dwie czynne
synagogi: Remuh i Tempel. Zakłada się
upamiętnienie tego w formie tablicy
wbudowanej w chodnik.

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, po zasięgnięciu opinii właściwych komórek i jednostek
organizacyjnych, pozytywnie opiniuje projekt pn. „Tam gdzie przyszły Papież JP II przekroczył próg
Synagogi!” zgłoszony do Budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa 2022 (wniosek nr BO.D1.18/22) z
następującymi zastrzeżeniami: • 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 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ); • podejmowane działania winny być
zgodne z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru
„Kazimierz”; • 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; • tablica nie może stwarzać zagrożenia dla pieszych oraz innych użytkowników ruchu
(np. niebezpieczeństwo śliskiej powierzchni – zwłaszcza zimą), co będzie warunkowało rodzaj
zastosowanego do wykonania tablicy materiału; • należy mieć na uwadze, że realizowane zadanie nie
może stać w sprzeczności z zasadami i wytycznymi wdrażanego przez Miasto Systemu Informacji
Miejskiej. Księga SIM nie przewiduje tego typu tablic montowanych w posadzce (jedynie moduły
informujące o granicy obszaru UNESCO lub kierunku do centrum miasta). W przypadku podjęcia przez
Miasto uregulowań prawnych w tym zakresie, zadanie może nie zostać zrealizowane lub zostać
zrealizowane w innej formie, dostosowanej do zasad graficznych i wzorniczych SIM w celu zachowania
spójności nośników w przestrzeni miasta; • projekt został negatywnie zaopiniowany przez Plastyka
Miasta, a jego realizacja uwarunkowana będzie pozyskaniem akceptacji tej jednostki (właściwa ocena
plastyczna dokonywana jest na podstawie dokumentacji projektowej, w tym projektu wykonawczego);
• ponadto zwraca się uwagę na techniczną stronę związaną z umieszczaniem tablicy w chodniku tj.
niebezpieczeństwo zadeptywania przez pieszych, niszczenie solą zimową, podatność na zabrudzenia i
uszkodzenia; • w przypadku realizacji zadania niezbędne będzie wystąpienie o szczegółowe warunki
techniczne dla poszczególnych branż; projekt będzie podlegał uzgodnieniom w Zarządzie Dróg Miasta
Krakowa; należy także wystąpić o opinię do Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu w zakresie
ewentualnych zmian w organizacji ruchu, które mogą mieć wpływ na lokalizację tablicy; W przypadku
wyboru tego projektu do realizacji, zasadnym jest aby wykonawcą był Zarząd Dróg Miasta Krakowa
jako zarządca terenu.

57 000,00

BO.D1.20/22

PRAWO DO FIKOŁKÓW na
Bulwarach!Zieleń!Architektura do
zabawy

PRAWO DO FIKOŁKÓW na Bulwarach!
Zieleń i architektura do zabawy. Prawo do
fikołków dla każdego! Dla tych młodszych i
dla tych starszych! Odświeżmy i
udoskonalmy sąsiedzkie i kameralne

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Piekarską a ul. Skawińską. Realizacja projektu
przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej mieszkańców, uatrakcyjni okolicę oraz wpłynie
pozytywnie na integrację społeczną.

504 321,00

Numer
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Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

miejsce na Bulwarach Wiślanych.
BO.D1.21/22

Joga w centrum. W zdrowym ciele
zdrowy duch.

Darmowe zajęcia jogi w centrum Krakowa.
Zajęcia dostępne dla wszystkich Krakowian
- niezależnie od wieku, sprawności oraz
zasobności portfela.

Darmowe zajęcia jogi w centrum Krakowa. Zajęcia dostępne dla wszystkich Krakowian - niezależnie od
wieku, sprawności oraz zasobności portfela.

89 140,00

BO.D1.22/22

Wydarzenia otwarte Festiwalu
"Wschód-Zachód"

Wydarzenia otwarte w ramach
Międzynarodowego Festiwalu Teatru
Ukraińskiego "Wschód-Zachód" pozwolą na
zbliżenie się z ukraińską kulturą
mieszkańcom Dzielnicy i będą możliwością
na kontakt z własną kulturą dla Ukraińców
mieszkającym w Dzielnice

- prezentacja ukraińskiej kultury skierowana do mieszkańców dzielnicy oraz okazja do kontaktu z
własną kulturą dla Ukraińców mieszkających w dzielnicy - promocja ukraińskiej sztuki teatralnej, która
żyje i rozwija się mimo bardzo trudnych warunków wojny - zapoznanie mieszkańców dzielnicy z
wiedzą na temat kultur mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych (eliminacja dyskryminacji
wynikającej z poczucia zagrożenia inną kulturą) - zaangażowanie mieszkańców w dialog
wielokulturowy - zbudowanie trwałych więzi między młodzieżą pochodzącą z różnych kultur.

6 200,00

BO.D1.23/22

Piłkarskie marzenia na Starym
Mieście

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie
szkolenia dzieci uprawiających piłkę nożną.
Projekt zakłada zakup sprzętu, w tym
strojów sportowych, szkolenie z przepisów
przepisów piłki nożnej przeprowadzone
przez sędziego MZPN oraz organizację
turnieju.

Projekt polega na wsparciu dzieci uczestniczących w zajęciach z piłki nożnej na terenie dzielnicy I bez
względu na przynależność klubową.

85 100,00

BO.D1.24/22

Krakowska Akademia
Longboardowa

Lubisz tańczyć? Czy chcesz wypróbować
nową aktywność na świeżym powietrzu?
Longboard dancing to bardzo wizualna i
kreatywna aktywność którą może
wykonywać każdy niezależnie od wieku i
poziomu umiejętności.

Longboard dancing to ciekawa aktywność, która angażuje całe ciało i może ją wykonywać każdy bez
względu na poziom umiejętności. Jest to szczególnie atrakcyjne dla młodzieży, która po okresie
pandemii szuka sposobów na spędzanie czasu poza domem.

17 500,00

BO.D1.25/22

Joga na trawie. Darmowe zajęcia
nad Wisłą.

Darmowe, cykliczne zajęcia jogi na trawie.
Od maja do września na trawie w okolicach
ulicy Skawińskiej i placu zabaw. Dzięki
temu ćwiczyć będą mogli też rodzice
towarzyszący dzieciom w zabawie.

Możliwość uczestniczenia mieszkańców Dzielnicy I w cyklicznych bezpłatnych zajedziach jogi na
trawie, na świeżym powietrzu. Adresatami zajęć są mieszkańcy z rożnych grup wiekowych i
sprawnościowych. Dzięki zajęciom uczestnicy będą mogli realnie wpływać na swoje zdrowie, i
sprawność fizyczna. Zaznajomią się z podstawowymi asanami, tak aby mogli w przyszłości sami je
wykonywać w domu.

27 300,00

BO.D1.26/22

Pokazy Filmów Ukraińskich w Kinie
Paradox

Pokazy Filmów Ukraińskich w Kinie Paradox
dadzą możliwość mieszkańcom Dzielnicy
poznać ukraińską kulturę filmową różnych
gatunków, a także zwiększą ofertę
kulturalną dla mieszkańców Dzielnicy w
ciekawe wielokulturowe wydarzenia
filmowe.

- umożliwienie mieszkańcom dzielnicy (dorosłym, dzieciom i młodzieży) poznania ukraińskiej kultury
filmowej różnych gatunków - poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców dzielnicy o ciekawe
wielokulturowe wydarzenia filmowe - wsparcie ze strony mieszkańców - poprzez udział w
wydarzeniach kulturalnych - dla uchodźców z Ukrainy oraz integracja różnych grup społecznych i
środowiskowych - budowa porozumienia międzykulturowego na bazie sztuki, kultury i dialogu.

14 500,00

BO.D1.28/22

800 darmowych biletów dla
seniorów do Kina "Paradox"

Celem projektu jest zachęcenie
mieszkańców, którzy ukończyli 60. rok
życia, do aktywnego uczestnictwa w życiu
kulturalnym miasta poprzez przekazanie im
800 darmowych biletów do kina. W ramach
inicjatywy każdy senior będzie pójść, za
darmo do kina.

- zachęcenie krakowian, którzy ukończyli 60. rok życia, do aktywnego uczestnictwa w życiu
kulturalnym miasta - edukacja filmowa

14 000,00

BO.D1.29/22

Kino pod gwiazdami na Bulwarach
Wiślanych!

Projekt zakłada organizację kina letniego
na krakowskich Bulwarach. Projekcje

- stworzenie kolejnej strefy rekreacyjnej i kulturalnej w sercu Krakowa - ożywienie Bulwarów
Wiślanych - łączenie pokoleń (seniorów, rodziców z dziećmi, młodzieży, studentów), okazja do

63 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

BO.D1.33/22

Wzmocnij swoje zdrowie.
Gimnastyka Słowiańska dla Kobiet.

BO.D1.35/22

Ekologia na okrągło

BO.D1.36/22

Park Kieszonkowy "Olimpijka" stwórzmy piękną przestrzeń

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

filmów odbywałyby się na wolnym
powietrzu.

nawiązywania więzi społecznych - edukacja filmowa

Gimnastyka Słowiańska to praktyka, która
wzmacnia ciało, zdrowie i duszę. Po
zajęciach czuć przepływ energii,
zadowolenie i uśmiech na twarzy.
Doświadczenia są niespotykane, inne niż w
sportach czy różnych praktykach pracy z
ciałem. Uzupełniają się.

Gimnastyka Słowiańska to praktyka, która wzmacnia ciało, zdrowie i duszę. Po zajęciach czuć
przepływ energii, zadowolenie i uśmiech na twarzy. Doświadczenia są niespotykane, inne niż w
sportach czy różnych praktykach pracy z ciałem. Uzupełniają się.

Projekt zakłada organizację rodzinnych
wyjazdów, pikników oraz warsztatów
dotyczących ekologii. Ekologia może być
atrakcyjna i ciekawa!!!

- podnoszenie świadomości i wrażliwości ekologicznej dzieci, młodzieży i rodziców - pozyskanie przez
uczestników wiedzy na temat działań proekologicznych oraz wypracowanie dobrych nawyków w tym
obszarze - nawiązywanie więzi społecznych, integracja międzypokoleniowa

199 000,00

Wspólnie stwórzmy zieloną przestrzeń w
centrum miasta. Skwer przy Dietla 80-82 to
jedno z najbardziej zaniedbanych miejsc w
ścisłym centrum Krakowa. Celem projektu
jest poprawa estetyki przy zachowaniu
wszystkich istniejących miejsc
parkingowych.

Projekt zakłada nasadzenia zieleni na działce przy ul. Dietla. Realizacja zadania przyczyni się do
poprawy estetyki miejsca oraz zwiększy atrakcyjność okolicy.

120 000,00

505 000,00

14 720,00

DZIELNICA II GRZEGÓRZKI
BO.D2.1/22

Profesjonalna Siłownia w Parku
Dąbie

Wykonanie siłowni na świeżym powietrzu z
regulowanym obciążeniem, dostosowaniem
jej do osób niepełnosprawnych i
wyposażenie w aplikację wirtualnego
trenera, dostępnej o każdej porze dnia i
nocy.

Projekt zakłada zakup i montaż urządzeń siłowych na terenie parku Dąbie. Inwestycja uatrakcyjni
przestrzeń, zachęci mieszkańców do spędzania czasu na świeżym powietrzu i przyczyni się do wzrostu
ich aktywności fizycznej.

BO.D2.2/22

Koncerty na Rondzie Mogilskim

Celem projektu jest kontynuacja
prowadzonego od dwóch lat ożywienia
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 Grzegórzki. Realizacja przedsięwzięcia
poprzez organizację letnich koncertów jest formą aktywności mieszkańców Dzielnicy II oraz
mieszkańców Krakowa korzystających z lokalizacji Ronda Mogilskiego. Projekt jest kontynuacją
koncertów odbywających się w tym miejscu i przyczynia się do zwiększenia zainteresowania muzyką
wśród młodzieży i dorosłych. Propaguje także aktywne spędzanie wolnego czasu i ożywia kulturalną
przestrzeń. W ramach projektu zaplanowano 4 koncerty, a wykonawcy prezentować będą programy
artystyczne o charakterze popularnym, bluesowym, jazzowym oraz poezję śpiewaną. Dzięki
organizacji tych muzycznych wydarzeń w środowisku lokalnym będą mogli zaprezentować się
krakowscy artyści.

51 000,00

BO.D2.3/22

5% na BEZPIECZNE GRZEGÓRZKI

Dodatkowe patrole Policji w celu eliminacji
graffiti nanoszonego na elewacje
budynków, zapewnienie porządku i
bezpieczeństwa publicznego w rejonie
osiedli, placów zabaw oraz Parku
Strzeleckiego. Przeciwdziałanie kradzieży
rowerów.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy.

60 000,00

BO.D2.4/22

CzytajMY – książki, komiksy i
audiobooki w bibliotece

Zakup nowości wydawniczych: książek,
audiobooków oraz komiksów dla dorosłych

Promocja czytelnictwa wśród mieszkańców rozwijających się osiedli, wzbogacenie oferty kulturalnoedukacyjnej, zwiększenie liczby materiałów bibliotecznych poprzez zakup nowości, w tym komiksów.

30 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

oraz dzieci i młodzieży. Organizacja
spotkań z autorami oraz przedstawień
teatralnych. Zakup materiałów
plastycznych i edukacyjnych do zajęć
prowadzonych z dziećmi.
BO.D2.5/22

Bezpieczniej nad Wisłą - Grzegórzki
etap II

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego
mieszkańców dzielnicy II poprzez zakup
sprzętu do ratownictwa wodnego i
lodowego dla Jednostki RatowniczoGaśniczej nr 1 obejmującej swoim
obszarem działania dzielnicę II Grzegórzki.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa.

12 500,00

BO.D2.9/22

Nowe nasadzenia zieleni wzdłuż al.
Beliny-Prażmowskiego

Projekt zakłada uzupełnienie szpaleru
drzew w pasie zieleni przy al. BelinyPrażmowskiego o brakujące 20
kolumnowych dębów szypułkowych oraz
nowe nasadzenia krzewów i bylin w celu
poniesienia walorów estetycznych i
środowiskowych okolicy.

Projekt zakłada nasadzenia nowych drzew wzdłuż alei Beliny-Prażmowskiego. Realizacja zadania
wpłynie na poprawę estetyki terenu i jakości powietrza poprzez powiększenie zasobu zieleni w wyniku
posadzenia nowych drzew na terenie Dzielnicy II Grzegórzki.

170 000,00

BO.D2.11/22

Napij się na zdrowie! Poidełko
miejskie

Projekt zakłada montaż poidełka
miejskiego, tzw. zdroju/pitnika z wodą pitną
na terenie zielonym w Alei Daszyńskiego.

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

180 000,00

BO.D2.13/22

Renowacja boiska do piłki nożnej
SP39

Renowacja szkolnego boiska do piłki nożnej
położonego przy Szkole Podstawowej nr 39
w celu stworzenia dzieciom, młodzieży i
dorosłym miejsca do aktywnego spędzania
wolnego czasu na świeżym powietrzu.

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.D2.14/22

49 ławek dla Dzielnicy II Grzegórzki

W dzielnicy II Grzegórzki wciąż można
znaleźć miejsca gdzie nie ma ani jednej
ławki, a niekiedy występują one w dużym
zagęszczeniu. Na podstawie wykonanych
analiz przestrzennych proponuje się
montaż ok. 49 ławek z koszami na śmieci
równomiernie rozmieszczonych w całej
dzielnicy.

Projekt zakłada montaż ok. 49 ławek i koszy w Dzielnicy II Grzegórzki. Realizacja zadania pozytywnie
wpłynie na czystość ulic oraz komfort spacerujących oraz zachęci mieszkańców do spędzania czasu na
świeżym powietrzu.

200 000,00

BO.D2.15/22

Polsko-ukraiński stół po sąsiedzku
na os. Oficerskim

W związku z wojną na terytorium Ukrainy
na nasze osiedla przybyła spora grupa
Ukraińców. Wiele osób mieszka między
nami i niekiedy nie ma czasu na dłuższą
rozmowę. Stół po sąsiedzku to inicjatywa,
która stwarza okazje do poznania naszych
sąsiadów.

Realizacja projektu jest okazją do integracji społeczności lokalnej i nawiązania nowych relacji
pomiędzy osobami przybyłymi z Ukrainy, a mieszkańcami osiedla. Dzięki działaniom zaplanowanym w
projekcie mieszkańcy będą mogli zacieśnić więzi polsko-ukraińskie, poznać kulturę, tradycyjne
potrawy, a przede wszystkim porozmawiać ze swoim sąsiadem przy wspólnym stole.

8 999,00

BO.D2.16/22

Piłkarskie marzenia na
Grzegórzkach

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie
szkolenia dzieci uprawiających piłkę nożną.
Projekt zakłada zakup sprzętu, w tym
strojów sportowych, szkolenie z przepisów
przepisów piłki nożnej przeprowadzone
przez sędziego MZPN oraz organizację

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie szkolenia dzieci uprawiających piłkę nożną. Projekt
zakłada zakup sprzętu, w tym strojów sportowych, szkolenie z przepisów piłki nożnej przez sędziego
MZPN oraz organizację turnieju.

40 000,00

75 100,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

turnieju.
BO.D2.17/22

Zazieleńmy II Dzielnicę!

Projekt przewiduje uporządkowanie
istniejącej zieleni, nowe nasadzenia oraz
remont i budowę nowego chodnika.

Projekt zakłada nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin na terenie Dzielnicy II Grzegórzki oraz
remont i budowę chodników. Poza walorami estetycznymi, miejska zieleń wpływa na niwelowanie
zanieczyszczenia powietrza i pomaga w walce ze smogiem, a wyremontowane chodniki podniosą
bezpieczeństwo pieszych.

BO.D2.18/22

500 000,00

360-stopniowa gra dzielnicowa
Grzegórzki VR

Celem projektu jest utworzenie gry
dzielnicowej w VR (wirtualna rzeczywistość)
dotyczącej dzielnicy II. Grzegórzki VR
pokaże w innowacyjny sposób dzielnicę II
Grzegórzki za pomocą obrazów, filmów
360-stopniowych oraz interaktywnej
narracji.

Projekt gry dzielnicowej w wirtualnej rzeczywistości pozwoli na przedstawienie dzielnicy Grzegórzki w
ciekawej i interaktywnej formie, zachęcającej do poznania historii dzielnicy. Wykorzystanie nowych
technologii zwiększy zainteresowanie projektem oraz jego dostępność (strona www).

80 000,00

BO.D2.20/22

800 darmowych biletów dla
seniorów do Kina "Paradox"

Celem projektu jest zachęcenie
mieszkańców, którzy ukończyli 60. rok
życia, do aktywnego uczestnictwa w życiu
kulturalnym miasta poprzez przekazanie im
800 darmowych biletów do kina. W ramach
inicjatywy każdy senior będzie pójść, za
darmo do kina.

- zachęcenie krakowian, którzy ukończyli 60. rok życia, do aktywnego uczestnictwa w życiu
kulturalnym miasta - edukacja filmowa

14 000,00

BO.D2.21/22

Kino pod gwiazdami na Bulwarach
Wiślanych!

Projekt zakłada organizację kina letniego
na krakowskich Bulwarach. Projekcje
filmów odbywałyby się na wolnym
powietrzu.

- stworzenie kolejnej strefy rekreacyjnej i kulturalnej w sercu Krakowa - ożywienie Bulwarów
Wiślanych - łączenie pokoleń (seniorów, rodziców z dziećmi, młodzieży, studentów), okazja do
nawiązywania więzi społecznych - edukacja filmowa

63 000,00

BO.D2.22/22

Warsztaty przyrodnicze dla dzieci w
Parku przy Fabrycznej

Seria praktycznych warsztatów
przyrodniczych dla dzieci w Parku przy
Fabrycznej pozwoli wykorzystać nowy park
i jego infrastrukturę do celów edukacyjnych
i nauki o przyrodzie w mieście przez dzieci
z krakowskich przedszkoli i szkół
podstawowych.

Projekt zakłada organizację zajęć dla dzieci w różnych przedziałach wiekowych, dotyczących przyrody
w mieście, w tym tematów miejskiego ogrodnictwa, parków, ogrodów społecznych, rekultywacji
terenów pofabrycznych w mieście czy retencji. Warsztaty pozytywnie wpłyną na integrację dzieci oraz
zwiększą ich wiedzę na temat ekologii w mieście.

70 000,00

BO.D2.23/22

Ekologia na okrągło

Projekt zakłada organizację rodzinnych
wyjazdów, pikników oraz warsztatów
dotyczących ekologii. Ekologia może być
atrakcyjna i ciekawa!!!

- podnoszenie świadomości i wrażliwości ekologicznej dzieci, młodzieży i rodziców - pozyskanie przez
uczestników wiedzy na temat działań proekologicznych oraz wypracowanie dobrych nawyków w tym
obszarze - nawiązywanie więzi społecznych, integracja międzypokoleniowa

199 000,00

BO.D2.24/22

Gładko po Grzegórzkach - remont
przejazdów rowerowych

Remont przejazdów oraz dróg rowerowych
na Grzegórzkach, aby jazda była gładka i
przyjemna. Wygładzenie łączeń dróg
rowerowych z przejazdami rowerowymi do
standardu h~0 (z delikatnym zjazdem) oraz
usunięcie nierówności poprzecznych na
drogach rowerowych.

Modernizacja przejazdów rowerowych i naprawa ścieżki rowerowej poprawi komfort poruszających się
na rowerach i hulajnogach

330 000,00

Celem projektu jest zapewnienie
mieszkańcom dostępu do miejskiej

Zwiększenie dostępności do zbiorów bibliotecznych, dostosowanie oferty do osób aktywnych
zawodowo, zwiększenie liczby czytelników.

180 000,00

DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY
BO.D3.2/22

KSIĄŻKOMAT

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

biblioteki przez 24h. Książkomat będzie
działał na takiej samej zasadzie jak
paczkomat. Będzie to łatwy i przyjemny
sposób zamówienia książki z lokalnej
biblioteki.
BO.D3.3/22

100 koszy na odpady dla Dzielnicy
III Prądnik Czerwony

Celem projektu jest montaż różnego
rodzaju koszy na odpady. Na chodniku przy
ulicy staną popularne szare kosze,
pomiędzy blokami będą to drewniane
estetyczne kosze, z kolei w parkach oraz
terenach zielonych będą to kosze do
segregacji odpadów.

Projekt zakłada doposażenie terenu Dzielnicy III Prądnik Czerwony o różnego rodzaju kosze na
odpady. Inwestycja pozytywnie wpłynie na czystość tego terenu oraz komfort spacerujących.
Dodatkowo montaż pojemników do segregacji odpadów wpłynie pozytywnie na proces gospodarki
odpadami.

150 000,00

BO.D3.4/22

Naturalny pochłaniacz smogu

Celem projektu jest obsadzenie ekranów
akustycznych wzdłuż al. BoraKomorowskiego roślinnością o wysokich
zdolnościach absorpcji zanieczyszczeń
powietrza.

Projekt zakłada obsadzenie ekranów akustycznych wzdłuż ruchliwej ulicy roślinnością o wysokich
zdolnościach absorpcji zanieczyszczeń powietrza. Nowe zasoby zieleni stworzą przyjazną przestrzeń i
wpłyną na poprawę jakości powietrza.

150 000,00

BO.D3.6/22

ZIELONA OLSZA. Jeżowy Ogród
Krakowian 2.0

Celem projektu są nasadzenia grupy
krzewów, mieszanki bylin i krzewów, traw
ozdobnych oraz roślin cebulkowych w
Jeżowym Ogrodzie Krakowian i wokół
bloków przy ul. Miechowity, Stanisława ze
Skalbmierza, Lublańskiej, Bohaterów
Wietnamu oraz Młyńskiej.

Projekt zakłada nasadzenia grupy krzewów, mieszanki bylin i krzewów, traw ozdobnych oraz roślin
cebulkowych w Jeżowym Ogrodzie Krakowian i wokół bloków przy ul. Miechowity, Stanisława ze
Skalbmierza, Lublańskiej, Bohaterów Wietnamu oraz Młyńskiej. Nowe nasadzenia niskiej zieleni
wpłyną pozytywnie na walory estetyczne krajobrazu.

350 000,00

BO.D3.7/22

ZRÓBMY PARK NA OLSZY 2.0

Projekt zakłada kontynuację projektu z
ubiegłorocznej edycji, którego celem jest
utworzenie parku kieszonkowego po
południowej stronie ul. Lublańskiej za
ekranami akustycznymi na tzw. "górkach"przy odpowiednim zachowaniu dzikości
tego terenu.

Projekt przewiduje dofinansowanie parku kieszonkowego po południowej stronie ul. Lublańskiej za
ekranami akustycznymi. Projekt zakłada całkowitą rewitalizację tego terenu poprzez jego odpowiednie
uporządkowanie, nowe nasadzenia zieleni, montaż elementów małej architektury oraz sprzętów
siłowych, stworzenie atrakcji dla dzieci przy zachowaniu obecnej dzikości tego terenu. Wpłynie to
pozytywnie na Mieszkańców tej okolicy.

250 000,00

BO.D3.8/22

Centrum Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym i Seniorom

Dzielnicowe Centrum Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym i Seniorom ma na celu
szeroko pojętą integrację ze
społeczeństwem , co ma doprowadzić ,do
tego aby takie osoby nie odczuwały izolacji
, a społeczeństwo mogło uwrażliwić się na
ich potrzeby

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

48 760,00

BO.D3.9/22

Poczujmy się dobrze ze sobą integracja międzypokoleniowa

Spotkania dla seniorów, młodzieży i osób
niepełnosprawnych mające na celu
integrację oraz wymianę doświadczeń.
Warsztaty, wyjścia do instytucji kultury,
spotkania w Klubie Podróżnika, spotkania
edukacyjne, warsztaty teatralne.

Realizacja projektu zaktywizuje społeczność lokalną, w obszarze konstruktywnego spędzania czasu
wolnego. Zaangażowanie osób z niepełnosprawnością i osób starszych w działania zaplanowane w
projekcie zmniejszy ryzyko ich wykluczenia społecznego.

30 000,00

BO.D3.10/22

ZIELONE ULICE w naszej dzielnicy

Celem projektu jest utworzenie nowych
nasadzeń zieleni oraz roślinności mającej
zdolność do pochłaniania

Projekt zakłada stworzenie nowych nasadzeń zieleni oraz roślinności mającej zdolność do pochłaniania
zanieczyszczonego powietrza. Nowe nasadzenia roślinności przyczynią się do redukcji zanieczyszczeń
powietrza, wpłyną pozytywnie na walory estetyczne krajobrazu, a w upalne dni cień z drzew będzie

145 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

zanieczyszczonego powietrza m.in. na ul.
Czerwonego Prądnika, Akacjowej, Sadzawki
oraz Reduta.

mógł obniżyć nawet o kilka stopni temperaturę asfaltu.

Szacunkowy
koszt

BO.D3.11/22

Wyremontujmy chodniki na Olszy

Projekt obejmuje remont chodnika po
zachodniej części bloku przy ul. Bosaków 9
oraz po południowej stronie bloku przy ul.
Miechowity 8. Celem projektu jest poprawa
dostępności chodników zwłaszcza dla osób
starszych oraz innych mieszkańców okolicy.

Celem projektu jest: wykonanie remontu istniejącego chodnika zlokalizowanego: po zachodniej stronie
bl. nr 9 przy ul. Bosaków oraz po południowej stronie bl. nr 8 przy ul. Miechowity, który znacząco
poprawi bezpieczeństwo użytkowników w szczególności pieszych uczęszczających tymi chodnikami.

235 000,00

BO.D3.12/22

Poznajmy się! Sąsiedzkie pikniki na
Olszy

Celem projektu jest zorganizowanie 5
pikników sąsiedzkich w miesiącach majwrzesień połączonych z plenerową
projekcją filmową na terenie kompleksu
sportowo-rekreacyjnego przy ul. Stanisława
ze Skalbmierza 7.

Ogólnodostępne sąsiedzkie pikniki pozytywnie wpłyną na proces integracji mieszkańców dzielnicy.
Zaproszenie do prezentacji miejskich instytucji i organizacji rozpowszechni ich działalność oraz
możliwości partycypowania w projektach wpływających na rozwój miasta.

100 000,00

BO.D3.13/22

AKTYWNY SENIOR na Olszy

Celem projektu jest przygotowanie
różnorodnej oferty dla seniorów. Projekt
zakłada organizację cyklicznych,
różnorodnych, bezpłatnych zajęć i
warsztatów aktywizujących seniorów naszej
dzielnicy.

Projekt AKTYWNY SENIOR na Olszy, który zakłada organizację cyklicznych, różnorodnych, bezpłatnych
zajęć i warsztatów aktywizujących seniorów, może w pozytywny sposób wpłynąć na aktywność
mieszkańców dzielnicy. Proponowany cykl bezpłatnych zajęć i warsztatów odpowiada na
zapotrzebowanie na aktywności seniorów mieszkających w Dzielnicy III Prądnik Czerwony. Propozycje
zajęć obejmują zarówno działalność kulturalno-artystyczną (warsztaty rękodzielnicze, wycieczki do
krakowskich instytucji kultury), jak i aktywność fizyczną (nordic walking, zajęcia taneczne). Ważną i
ciekawą propozycją są warsztaty poruszające tematy zdrowotne i spotkania z ekspertami ds. zdrowia.
Szeroki wybór zaproponowanych zajęć i spotkań zdecydowanie pozytywnie wpłynie na aktywizację tej
grupy w obszarze Dzielnicy, a także pozwoli na uczestnictwo w projekcie szerokiemu gronu odbiorców.
Projekt zakłada bezpłatny udział, co pozwoli na dotarcie z ofertą do wszystkich seniorów, bez względu
na status materialny. Cykl wydarzeń zdecydowanie wpłynie na aktywizację i włączenie w wydarzenia
lokalne seniorów oraz pozwoli na ich integrację z innymi mieszkańcami, którzy korzystają z oferty
kulturalnej proponowanej dotychczas w Dzielnicy II Prądnik Czerwony.

BO.D3.15/22

Relaks przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 9

Zagospodarowanie placu z płyt betonowych
na terenie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 9.

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.

400 000,00

BO.D3.16/22

Bieżnia dla uczniów i mieszkańców
przy ZSO nr 9

W ramach zadania ma zostać wybudowana
nowa bieżnia do biegania dla uczniów i
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.

220 000,00

BO.D3.18/22

Weź nie pytaj, weź poczytaj

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

Zwiększenie atrakcyjności księgozbiorów, kształtowanie nawyków czytelniczych wśród dzieci i
młodzieży, wzbogacenie oferty o nowe tytuły audiobooków oraz książek z dużą czcionką.

BO.D3.19/22

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
dzielnicy Prądnik Czerwony

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

50 000,00

72 500,00

3 600,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

BO.D3.22/22

5% na BEZPIECZNY PRĄDNIK
CZERWONY!

Dodatkowe patrole Straży Miejskiej i Policji
w celach: zatrzymywania piratów
osiedlowych uliczek i wykonawców
bazgrołów na elewacjach oraz właścicieli
niesprzątających po swoich psach. Zajęcia
samoobrony dla kobiet.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy.

77 000,00

BO.D3.24/22

Kino Plenerowe na terenie Prądnika
Czerwonego i Olszy

Projekt zakłada realizację cyklu seansów
filmowych na terenie Dzielnicy III. Cykl
powinien odbywać się w okresie letnim i
prezentować najciekawsze filmy ostatnich
lat. Za realizację odpowiadać będzie
Centrum Młodzieży Jordana

Projekt kina plenerowego, zakładający projekcje filmowe na świeżym powietrzu przyczyni się do
integracji społeczności lokalnej, zamieszkującej na terenie Prądnika Czerwonego i Olszy oraz
pozytywnie wpłynie na kompetencje kulturowe w zakresie filmu.

33 000,00

BO.D3.26/22

100 drzew dla Dzielnicy III Prądnik
Czerwony!

Projekt zakłada nasadzenia około 100
sadzonek różnorakich gatunków drzew (
np. dęby, buki, jesiony) na terenie Dzielnicy
III; działki nr

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

120 000,00

Projekt zakłada uporządkowanie i zagospodarowanie terenów nad Sudołem Dominikańskim. Realizacja
projektu pozwoli na podniesienie walorów estetycznych otoczenia, stworzy komfortową i użyteczną
przestrzeń dla Mieszkańców.

95 000,00

- 202 obręb S-21
- 931/15 obręb S-23
- 457/11 obręb S-4
- 202/68 obręb S-4
- 561/70 obręb S-4
- 953/19 obręb S-23
- 831 obręb S-4
- 194 obręb S-23
- 509/4 obręb S-22
- 503 obręb S-22
- 210/2 obręb S-21
- 681/48 obręb S-22
- 681/80 obręb S-22
Jedno dorosłe drzewo wytwarza tlen dla
kilku osób!
BO.D3.28/22

Bardziej CZYSTO i ZIELONO nad
SUDOŁEM DOMINIKAŃSKIM!

Wyczyszczenie z zalegających ton śmieci
terenu przy Sudole Dominikańskim w
okolicy ulicy Rozrywka. Usunięcie
porzuconych altan i ich pozostałości w tym
rejonie. Nasadzenie drzew i zieleni.
Wytyczenie ścieżek spacerowych w okolicy

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

Projekt przewiduje uporządkowanie obecnej
zieleni oraz nowe nasadzenia (drzewa,
krzewy, trawy w tym roślinność
posiadająca zdolności pochłaniania
zanieczyszczeń atmosferycznych oraz
odstraszająca komary i kleszcze)

Projekt zakłada uporządkowanie i zagospodarowanie terenów w dzielnicy 3. Realizacja zadania będzie
polegać na nasadzeniu roślinności posiadającej zdolności pochłaniania zanieczyszczeń
atmosferycznych oraz odstraszającej komary i kleszcze. Nasadzenie tego typu roślin pozwoli na
ograniczenie zagrożenia groźnymi chorobami odkleszczowymi oraz przyczyni się do polepszenia
jakości powietrza.

400 000,00

Projekt zakłada wsparcie dla Seniorów z
Dzielnicy III Prądnik Czerwony

Projekt przyczyni się do zwiększenia aktywizacji i integracji seniorów z dzielnicy III. Pozwoli również na
nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni.

95 000,00

Celem projektu jest organizacja pikników
integracyjnych dla Mieszkańców dzielnicy z
osobami, które przyjechały do Krakowa z
innych krajów (Ukraina, Ameryka
Południowa, Hiszpania, Włochy).

Projekt zakłada zorganizowanie 3 pikników integracyjnych z udziałem obcokrajowców
zamieszkujących Prądnik Czerwony. Letnie spotkania na świeżym powietrzu mają odbyć się na terenie
kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7, w Parku Zaczarowanej
Dorożki oraz Parku Reduta. Ogólnodostępny charakter imprez oraz darmowy wstęp pozwolą na
skorzystanie z wydarzenia szerokiemu gronu odbiorców zamieszkujących Prądnik Czerwony.
Zaproszenie do udziału obcokrajowców mieszkających w Krakowie będzie okazją do integracji z
mieszkańcami Krakowa oraz promocji historii i kultury miasta. Projekt pozytywnie wpłynie na proces
integracji społeczności lokalnej zamieszkującej Prądnik Czerwony.

42 000,00

ulicy Kwartowej.
BO.D3.29/22

Zielona 3 Dzielnica - IV Edycja

BO.D3.30/22

Wsparcie dla Seniorów z Prądnika
Czerwonego

BO.D3.31/22

Pikniki integracyjne z Mieszkańcami
innych narodowości

BO.D3.33/22

Stop krzykom! Jak dogadać się z
dziećmi? Bezpłatne warsztaty

Jeśli Twoje dziecko: • Nie słucha albo
często mówi: nie! • Nie chce sprzątać
zabawek albo ubierać się, kiedy musicie
wyjść • Kłóci się i bije z rodzeństwem •
Ogląda za dużo bajek… To szkolenie jest
dla Ciebie. Poznasz skuteczne metody
wychowawcze.

Realizacja projektu wpłynie na funkcjonowanie rodzin, pozwoli na kreowanie świadomego
rodzicielstwa, budowanie długofalowej relacji między rodzicami a dziećmi oraz zmniejszenie liczby
zachowań przemocowych, które zdarzają się w rodzinach. Projekt ma funkcję profilaktyczną.
Realizacja projektu w przestrzeni lokalu Programu Aktywności Lokalnej "Na Olszy", funkcjonującym w
strukturach MOPS, będzie bardzo korzystna dla mieszkańców Dzielnicy.

20 000,00

BO.D3.34/22

Bardziej DOŚWIETLONY Prądnik
Czerwony

Celem projektu jest zamontowanie lamp
oświetleniowych przy chodnikach, drogach
oraz placach zabaw; tam gdzie brak
niedoświetlonych miejsc jest
problematyczny dla Mieszkańców.

Projekt zakłada zamontowanie lamp oświetleniowych przy chodnikach, drogach oraz placach zabaw;
tam gdzie brak niedoświetlonych miejsc jest problematyczny dla Mieszkańców. Oświetlenie
wskazanych w projekcie lokalizacji pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo w okolicy.

135 000,00

BO.D3.35/22

Wydarzenia otwarte Festiwalu
"Wschód-Zachód"

Wydarzenia otwarte w ramach
Międzynarodowego Festiwalu Teatru
Ukraińskiego "Wschód-Zachód" pozwolą na
zbliżenie się z ukraińską kulturą
mieszkańcom Dzielnicy i będą możliwością
na kontakt z własną kulturą dla Ukraińców
mieszkającym w Dzielnice.

- prezentacja ukraińskiej kultury skierowana do mieszkańców dzielnicy oraz okazja do kontaktu z
własną kulturą dla Ukraińców mieszkających w dzielnicy - promocja ukraińskiej sztuki teatralnej, która
żyje i rozwija się mimo bardzo trudnych warunków wojny - zapoznanie mieszkańców dzielnicy z
wiedzą na temat kultur mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych (eliminacja dyskryminacji
wynikającej z poczucia zagrożenia inną kulturą) - zaangażowanie mieszkańców w dialog
wielokulturowy - zbudowanie trwałych więzi między młodzieżą pochodzącą z różnych kultur.

BO.D3.36/22

Uczymy się pomagać od
najmłodszych lat.

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego
mieszkańców miasta Krakowa poprzez
zakup sprzętu do nauki resuscytacji
krążeniowo oddechowej z dodatkowym
wyposażeniem dla Jednostki RatowniczoGaśniczej nr 7 w Krakowie.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa.

25 000,00

BO.D3.37/22

wykonanie nasad i
zagospodarowanie terenu

ul. Olsztyńska 1 - wykonanie nasad,
zagospodarowanie terenu zielonego od
strony ul. Gdańskiej

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu przy ul. Olsztyńskiej 1 poprzez nasadzenie zieleni. Nowe
zasoby zieleni stworzą przyjazną przestrzeń oraz poprawią estetykę otoczenia.

45 000,00

6 200,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

BO.D3.39/22

Bezpieczny pieszy przy
skrzyżowaniu Sabały i Reduty

BO.D3.40/22

Gry podwórkowe w parku Reduta

BO.D3.41/22

Estakada w lotniczych barwach

BO.D3.42/22

Zielona Wieczysta

BO.D3.43/22

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

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.

260 000,00

Opis projektu: Projekt zakłada montaż
nowych, kosmicznych gier podwórkowych
dla dzieci w wieku od około 3 lat do około
14 lat.

Projekt przewiduje montaż gier podwórkowych - malunków na chodnikach, naziemnych elementów z
prefabrykowanej masy termoplastycznej, w tematyce kosmicznej w Parku Reduta. Gry planszowe
zachęcą dzieci i młodzież do ruchu i poznawania dawnych gier i zabaw podwórkowych. Realizacja
zadania urozmaici sposób spędzania czasu w Parku Reduta.

60 000,00

Nadanie lotniczego charakteru estakadzie
nad rondem Polsad przez zamieszczenie na
ekranach akustycznych w części nad
rondem kolorowych emblematów - godeł
eskadr lotniczych związanych z pobliskim
lotniskiem i patronem estakady oraz
sylwetek samolotów.

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

49 000,00

Rewitalizacja zieleni publicznej na
Wieczystej - wokół bloków przy ul.
Tadeusza Kantora, ul. Łąkowej/ Janusza
Meissnera, ul. Pawła Włodkowica nasadzenia nowej zieleni, pielęgnacja
obecnej, dostawienie ławek i koszy na
śmieci.

Projekt zakłada rewitalizacje terenów wokół bloków przy ul. Tadeusza Kantora, ul. Łąkowej/ Janusza
Meissnera, ul. Pawła Włodkowica. W ramach tego zadania przewiduje się montaż małej architektury,
stojaków dla rowerów, poidełek dla zwierząt, tablic informacyjnych, nasadzenia zieleni oraz instalacje
domków dla m.in. jeży i wiewiórek. Realizacja tej inwestycji przyczyni się do polepszenia warunków
życia Mieszkańców oraz pozytywnie wpłynie na estetyczny wygląd tych terenów. Ponadto zapewni
przyjazne środowisko dla mieszkających tam zwierząt.

606 000,00

Piłkarskie marzenia na Prądniku
Czerwonym - Prądniczanka

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie
szkolenia dzieci uprawiających piłkę nożną.
Projekt zakłada zakup sprzętu, w tym
strojów sportowych, szkolenie z przepisów
przepisów piłki nożnej przeprowadzone
przez sędziego MZPN oraz organizację
turnieju.

Projekt polega na wsparciu dzieci uczestniczących w zajęciach z piłki nożnej na terenie dzielnicy III bez
względu na przynależność klubową.

208 100,00

BO.D3.44/22

Zielona Przystań na Dobrego
Pasterza

Projekt zakłada stworzenie parku
kieszonkowego na tyłach budynku przy ul.
Dobrego Pasterza 6. Byłoby to miejsce
idealne na odpoczynek przy książce,
spędzenie czasu z dziećmi lub oczekiwanie
na autobus w otoczeniu zieleni.

Projekt zakłada utworzenie parku kieszonkowego na tyłach budynku przy ul. Dobrego Pasterza 6. W
ramach tego projektu miałyby powstać takie elementy jak: ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci i
psie odchody, leżaki miejskie, ścieżka, donice na rośliny, skrzynie przeznaczone na wymianę książek,
czyli tzw. bookcrossing, całoroczny podest, który służyłby za scenę na letnie koncerty, spotkania czy
prelekcje. Ideą parków kieszonkowych jest zorganizowanie mieszkańcom Krakowa zielonej przestrzeni
do odpoczynku i rekreacji, nawet w środku gęstej zabudowy i w otoczeniu ulic, a proponowany projekt
może im to zapewnić.

430 000,00

BO.D3.46/22

Zielony kącik rekreacyjny na
Sadzawki

Projekt zakłada zagospodarowanie części
terenu Szkoły Podstawowej nr 64 na ulicy
Sadzawki. Środki zostaną przeznaczone na
przygotowanie terenu i posadzanie nowych
drzew i krzewów oraz zamontowanie
urządzeń rekreacyjnych i sportowych.

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

395 000,00

BO.D3.47/22

Piłkarskie marzenia na Prądniku
Czerwonym - Wieczysta

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie
szkolenia dzieci uprawiających piłkę nożną.
Projekt zakłada zakup sprzętu, w tym
strojów sportowych, szkolenie z przepisów
przepisów piłki nożnej przeprowadzone

Celem projektu jest wsparcie dzieci uczestniczących w zajęciach z piłki nożnej na terenie dzielnicy III
bez względu na przynależność klubową.

165 100,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

Zakup i montaż pojemnika na nakrętki w
kształcie serca na terenie przy Szkole
Podstawowej nr 64.

Celem projektu jest przybliżenie idei segregacji śmieci poprzez wyposażenie szkoły w pojemnik na
nakrętki. Dodatkowo w ramach realizacji zadania przewidziane jest wparcie osób będących w trudnej
sytuacji zdrowotnej i życiowej poprzez działalność organizacji pozarządowej, która przeznaczy na
pomoc potrzebującym środki pochodzące z akcji zbierania nakrętek.

4 000,00

przez sędziego MZPN oraz organizację
turnieju.
BO.D3.48/22

Serce na nakrętki

BO.D3.50/22

Pokazy Filmów Ukraińskich w Kinie
Paradox

Pokazy Filmów Ukraińskich w Kinie Paradox
dadzą możliwość mieszkańcom Dzielnicy
poznać ukraińską kulturę filmową różnych
gatunków, a także zwiększą ofertę
kulturalną dla mieszkańców Dzielnicy w
ciekawe wielokulturowe wydarzenia
filmowe.

- umożliwienie mieszkańcom dzielnicy (dorosłym, dzieciom i młodzieży) poznania ukraińskiej kultury
filmowej różnych gatunków - poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców dzielnicy o ciekawe
wielokulturowe wydarzenia filmowe - wsparcie ze strony mieszkańców - poprzez udział w
wydarzeniach kulturalnych - dla uchodźców z Ukrainy oraz integracja różnych grup społecznych i
środowiskowych - budowa porozumienia międzykulturowego na bazie sztuki, kultury i dialogu.

14 500,00

BO.D3.52/22

800 darmowych biletów dla
seniorów do Kina "Paradox"

Celem projektu jest zachęcenie
mieszkańców, którzy ukończyli 60. rok
życia, do aktywnego uczestnictwa w życiu
kulturalnym miasta poprzez przekazanie im
800 darmowych biletów do kina. W ramach
inicjatywy każdy senior będzie pójść, za
darmo do kina.

- zachęcenie krakowian, którzy ukończyli 60. rok życia, do aktywnego uczestnictwa w życiu
kulturalnym miasta - edukacja filmowa

14 000,00

BO.D3.53/22

Kino pod gwiazdami

Projekt zakłada organizację kina letniego w
parku Zaczarowanej Dorożki. Projekcje
filmów odbywałyby się na wolnym
powietrzu.

- stworzenie kolejnej strefy rekreacyjnej i kulturalnej w Krakowie - łączenie pokoleń (seniorów,
rodziców z dziećmi, młodzieży, studentów), okazja do nawiązywania więzi społecznych - edukacja
filmowa

63 000,00

BO.D3.54/22

Cztery Pory Roku - koncerty na
Dobrego Pasterza ��

Projekt zakłada organizację 4 koncertów
tematycznych dla dzieci i dorosłych.

Projekt w pozytywny sposób wpłynie na proces integracji mieszkańców Dzielnicy III, także przez jego
międzypokoleniowy charakter oraz stworzy możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych
szerokiemu gronu odbiorców. Dzięki zaplanowanym koncertom stworzona także zostanie możliwość
prezentacji dla artystów.

18 500,00

BO.D3.55/22

Ekologia na okrągło

Projekt zakłada organizację rodzinnych
wyjazdów, pikników oraz warsztatów
dotyczących ekologii. Ekologia może być
atrakcyjna i ciekawa!!!

- podnoszenie świadomości i wrażliwości ekologicznej dzieci, młodzieży i rodziców - pozyskanie przez
uczestników wiedzy na temat działań proekologicznych oraz wypracowanie dobrych nawyków w tym
obszarze - nawiązywanie więzi społecznych, integracja międzypokoleniowa

199 000,00

BO.D3.56/22

Kwitnąca Olszecka

Projekt dotyczy rewitalizacji terenu
zielonego przy ulicy Olszeckiej. Wzdłuż
ulicy biegnie rzeka Sudół, która obecnie
pokryta nieuporządkowanymi zaroślami.
Teren ten stanowi potencjał do
wzbogacenia go o krzewy, drzewa olsze i
rabaty kwiatowe.

Projekt zakłada rewitalizacje terenu przy ulicy Olszeckiej. Posadzenie drzew, krzewów, wykonanie
rabat kwietnych, montaż małej architektury przyczynią się do polepszenia wyglądu tej okolicy.

140 000,00

Projekt ma na celu przekształcenie
niezagospodarowanego terenu w
ekologiczne miejsce rekreacji i wypoczynku
wraz ze strefą sensoryczną i edukacyjną

Długoterminowym efektem realizacji projektu na podstawie informacji zawartej we wniosku jest
przekształcenie niezagospodarowanego terenu w ekologiczne miejsce rekreacji i wypoczynku wraz ze
strefą sensoryczną i edukacyjną dla mieszkańców dzielnicy Prądnik Biały. Ideą jego powstania jest
poprawa zdrowia po okresie pandemii. Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni

450 000,00

DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY
BO.D4.1/22

Międzypokoleniowe Spotkania w
Ogrodzie Sensorycznym

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

dla mieszkańców dzielnicy Prądnik Biały.
Ideą jego powstania jest poprawa zdrowia
po okresie pandemii.

ogólnodostępnej terenu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Krakowie.

Szacunkowy
koszt

BO.D4.6/22

Ścianka wspinaczkowa w Parku
Krowoderskim.

Projekt zakłada wybudowanie
ogólnodostępnej, niskiej ścianki
wspinaczkowej typu boulder umożliwiającej
wspinaczkę bez liny i specjalistycznego
sprzętu.

Projekt przewiduje wybudowanie ogólnodostępnej, niskiej ścianki wspinaczkowej typu boulder
umożliwiającej wspinaczkę bez liny i specjalistycznego sprzętu. Ścianka będzie promować aktywny
zdrowy wypoczynek i będzie ciekawym uzupełnieniem oferty rekreacyjnej parku. Boulder na świeżym
powietrzu umożliwi trenowanie wspinaczki przez cały sezon letni. Realizacja tego zadania umożliwi
treningi jak również rozpoczęcie przygody ze wspinaczką.

350 000,00

BO.D4.7/22

Strefa bokserska w Parku
Krowoderskim

Strefa bokserska to dodanie na wysięgniku
worka bokserskiego i dodanie podłoża w
Parku Krowoderskim.

Projekt zakłada wykonanie strefy bokserskiej w Parku Krowoderskim. Realizacja tego zadania
przyczyni się do promowania sportów walki oraz urozmaici ćwiczenia na świeżym powietrzu.

33 000,00

BO.D4.8/22

Teqball w Parku Krowoderskim.

Zadanie zakłada zakup i montaż
wielofunkcyjnego stołu do Teqball.

Projekt zakłada zakup i montaż wielofunkcyjnego stołu Teqball pozwalającego na uprawianie pięciu
sportów w jednym miejscu. Poszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców dzielnicy
będzie miało pozytywne skutki w aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej.
Ponadto realizacja projektu umożliwi poznanie nowej, rozwijającej się dyscypliny sportu.

43 000,00

BO.D4.9/22

Zielone osiedle Krowodrza Górka.

Nasadzenia kwiatów/ krzewów kwitnących/
na terenach osiedla Krowodrza Górka.
Budowa domków dla owadów.

Projekt zakłada wykonanie nasadzeń kwiatów i krzewów kwitnących na terenach osiedla Krowodrza
Górka oraz budowę domków dla owadów. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu terenów zieleni
w okolicy. Ponadto budowa domków dla zapylaczy, zapewni im miejsce do rozrodu i schronienia.

125 000,00

BO.D4.10/22

Szafy Książkowe - mobilne
biblioteki na Prądniku Białym.

Projekt ma na celu stworzenie szaf
książkowych na dzielnicy. Byłyby to punkty
bookcrossingu promujące czytanie i idee
dzielenia się książkami.

Projekt zakłada montaż szaf książkowych na terenie dzielnicy IV. Realizacja zadania będzie promować
czytanie i idee dzielenia się książkami. projekt będzie miał pozytywny wpływ na ukulturalnienie
mieszkańców dzielnicy poprzez promocję czytelnictwa i bookcrossingu.

60 000,00

BO.D4.11/22

Bezpieczne przejście do Parku
Krowoderskiego

Montaż oświetlenia przy 2 przejściach na
ul. Batalionu "Skała" AK, Montaż
oświetlenia przy 3 przejściach na ul.
Władysława Łokietka, Montaż oświetlenia
przy 2 przejściach na ul. Krowoderskich
Zuchów,

Montaż dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych poprawi w szczególności bezpieczeństwo
pieszych poruszających się ul. Batalionu "Skała" AK, ul. Wł. Łokietka oraz ul. Krowoderskich Zuchów

320 000,00

BO.D4.12/22

Zielone przystanki autobusowe na
Prądniku Białym.

Projekt zakłada powstanie 4 zielonych
przystanków komunikacji miejskiej poprzez
zakup i montaż donic wyposażonych w
specjalny stelaż dla roślin pnących.

Projekt zakłada zakup i montaż donic wyposażonych w specjalny stelaż dla roślin pnących w pobliżu
przystanków autobusowych w dzielnicy IV. Realizacja projektu poprawi wygląd terenów wokół
przystanków, ograniczy zapylenie powietrza i pochłonie dwutlenek węgla.

90 000,00

BO.D4.18/22

Oświetlenie osiedla
Rusznikarska/Łokietka/Wybickiego

Wymiana opraw na oprawy LED na osiedlu
w okolicach bloków
Rusznikarska/Łokietka/Wybickiego.

Poprawa warunków oświetlenia na osiedlach oraz bezpieczeństwa mieszkańców

240 000,00

BO.D4.19/22

Rewitalizacja Parku Wyspiańskiego
- etap II

Kontynuacja prac: wymiana zniszczonej
nawierzchni alejek, rozbudowa placu
zabaw, nasadzenia roślinności.

Projekt przewiduje rewitalizacje Parku Wyspiańskiego. Wymiana zniszczonych nawierzchni alejek,
nowe nasadzenia, rozbudowa placu zabaw przyczynią się do stworzenia przyjaznej przestrzeni i
wpłyną pozytywnie na poprawę samopoczucia mieszkańców.

400 000,00

BO.D4.20/22

Bezpieczny psi park w Parku
Krowoderskim.

Projekt zakłada budowę poidełka na wodę
dla zwierzaków, montaż przeszkód,
wieszaków na smycze, pojemników na
ziemię, montaż 3 śluz (dodatkowe
bezpieczne wejścia), budowa piaskownicy,

Projekt zakłada doposażenie psiego wybiegu w Parku Krowoderskim. W ramach tego zadania
zamontowano by poidła dla psów, dodatkowe urządzenia do zabawy, wieszaki na smycze, wykonano
by 3 śluzy zabezpieczające przed uciekaniem psów oraz dosadzono by zieleń. Realizacja tej inwestycji
przyczyni się do polepszenia warunków dla użytkowników parku, utworzy bezpieczną przestrzeń i
uatrakcyjni jej wygląd.

240 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

Projekt zakłada nasadzenie drzew,
krzewów, bylin, kwiatów, utworzenie
trawników.

Projekt przewiduje nasadzenia drzew, krzewów, bylin, kwiatów oraz utworzenie trawników. Inwestycja
przyczyni się do wzrostu terenów zieleni w tej okolicy.

335 000,00

obsadzenie zielenią (bluszczem) terenu
wokół wybiegu.
BO.D4.21/22

ZAZIELENIAMY PRĄDNIK

BO.D4.23/22

Rewitalizacja placu zabaw przy ul.
Pużaka

Projekt zakłada remont i wymianę urządzeń
na placu zabaw, remont boiska, zakup stołu
do teqball, nasadzenia.

Projekt zakłada wymianę urządzeń na placu zabaw, remont boiska, montaż stołu do teqball oraz
wykonanie nasadzeń. Realizacja projektu przyczyni się do polepszenia estetyki terenu, częstszego
korzystania z przestrzeni publicznej, a także wpłynie na zadowolenia i spokój Mieszkańców.

395 000,00

BO.D4.24/22

Rewitalizacja placu zabaw przy ul.
Jaremy 8

Projekt zakłada remont/wymianę urządzeń
na placu zabaw.

Projekt zakłada odnowienie placu zabaw przy ul. Jaremy 8. W ramach tego projektu przewiduje się
wymianę urządzeń oraz remont nawierzchni. Głównym celem projektu jest stworzenie dzieciom
bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu.

280 000,00

BO.D4.25/22

Książka formą nieograniczoną zakup nowości wydawniczych

Celem projektu jest systematyczne
powiększanie księgozbioru oraz oferty
czytelniczej i edukacyjnej filii Biblioteki
Kraków zlokalizowanych w Dzielnicy IV
poprzez zakup nowości wydawniczych dla
dorosłych oraz literatury dla dzieci i
młodzieży.

Zwiększenie oferty czytelniczej, zakup nowości wydawniczych, wprowadzenie nowych form pracy z
czytelnikiem z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

42 500,00

BO.D4.26/22

Doposażenie ogródka
jordanowskiego

Doposażenie istniejacego ogródka
jordanowskiego przy ul Nawojowskiej w
Bronowicach Wielkich nowe urządzenie do
zabawy. Działka nr K-34, 740/4

Projekt przewiduje doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Nawojowskiej. Realizacja zadania
zwiększy atrakcyjność okolicy i da możliwość zabawy większej ilości dzieci.

135 000,00

BO.D4.28/22

Rewitalizacja przestrzeni wokół
bloku przy Prądnickiej 58

Projekt dotyczy uporządkowania i
zagospodarowania terenu wokół bloku przy
ul. Prądnickiej 58 i stworzeniu tam
estetycznej ogólnie dostępnej zielonej
przestrzeni dla mieszkańców dzielnicy.

Projekt przewiduje uporządkowanie przestrzeni w okolicy bloku przy ul. Prądnickiej 58, stworzenie
estetycznej ogólnie dostępnej zielonej przestrzeni dla mieszkańców dzielnicy. Realizacja zadania
przyczyni się do polepszenia funkcjonalności tego terenu oraz poprawi wygląd estetyczny okolicy.

245 200,00

BO.D4.29/22

Stworzenie zielonych klas
outdoorowych w ogrodzie SP21

Czas pandemii i nauki zdalnej pokazał jak
potrzebna i ważna jest nauka w grupie
rówieśników. Celem projektu jest
zagospodarowanie przestrzeni ogrodu przy
SP 21 i stworzenie zielonych klas
outdoorowych, w której uczniowie mogą
mieć zajęcia lekcyjne.

Długoterminowym efektem realizacji projektu na podstawie informacji zawartej we wniosku oraz
oświadczeniu Dyrekcji Jednostki oświatowej jest zbudowanie w ogrodzie przyszkolnym Szkoły
Podstawowej nr 21 im. Władysława Jagiełły w Krakowie przestrzeni, która umożliwi spędzanie czasu
oraz prowadzenie zajęć lekcyjnych na świeżym powietrzu a także korzystanie z powstałej
infrastruktury w wyznaczonych godzinach przez wszystkich mieszkańców.

269 338,00

BO.D4.31/22

Youtuberzy w Bibliotece

Projekt Youtuberzy w bibliotece ma na celu
stworzenie przyjaznego miejsca spotkań,
sprzyjającego rozwijaniu pasji i
zainteresowań. Ponadto ma zachęcić
młodzież i studentów do odwiedzin w
bibliotece.

Zwiększenie grona odbiorców, szczególnie młodzieży, dotarcie do osób niebędących aktywnymi
czytelnikami, możliwość spotkania popularnych osób w przyjaznej atmosferze biblioteki, rozszerzenie
bezpłatnej oferty kulturalnej filii.

50 000,00

BO.D4.32/22

Remont chodnika

Celem projektu jest stworzenie chodnika,
który ułatwi poruszanie się mieszkańcom
zarówno tym zdrowym, jaki tym
poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Remont chodnika w ul. Pużaka pozwoli na łatwiejsze i bezpieczniejsze poruszanie się zarówno osobom
pełnosprawnym, ale również osobom z niepełnosprawnościami w tym poruszającym się na wózkach
inwalidzkich.

120 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

W obecnej chwili chodnik jest w fatalnym
stanie - posiada liczne nierówności, ubytki
itp.
BO.D4.33/22

EKOlogiczna nauka

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. Forma kampanii to zaprojektowanie,
wyprodukowanie i usytuowanie w przestrzeni dzielnicy tabliczek informacyjnych oraz plakatów dot.
sprzątania psich kup oraz prawidłowego dokarmiania ptaków. Realizacja projektu przyczyni się do
utrzymania ładu i porządku w przestrzeni dzielnicy.

25 000,00

BO.D4.34/22

Minuta dla Szkoły

Inwestycja, która powstanie z pieniędzy
Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa,
ma za zadanie min. poprawić
bezpieczeństwo wsiadających i
wysiadających z samochodów uczniów
dowożonych przez rodziców do szkoły.

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

BO.D4.35/22

Inteligentna infrastruktura w Parku
Krowoderskim

Ławka wraz z systemem 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 2 ławek solarnych w Parku Krowoderskim. Dzięki temu mieszkańcy i turyści
będą mogli za darmo naładować swoje telefony komórkowe.

75 000,00

BO.D4.36/22

EKO DZIELNICA IV

Wykonanie toreb bawełnianych eko z logo
dzielnicy w celu zmniejszenia szkodzących
środowisku toreb foliowych przeznaczonych
dla mieszkańców Dzielnicy IV Prądnik Biały,
bezpłatnie w ramach akcji promującej
naszą dzielnicę

Projekt ECO DZIELNICA IV złożony do Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa pod nr BO.D4.36/22
Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa uzyskuje pozytywną opinię. W ramach projektu planowane
jest zakupienie eco toreb bawełnianych z logo dzielnicy. Rozdawanie toreb w ramach akcji
promujących dzielnicę oraz oznakowanie ich logo dzielnicy zostało uzgodnione z Radą i Zarządem
Dzielnicy IV Prądnik Biały. Takie działanie przyczyni się wzrostu świadomości ekologicznej
mieszkańców dzielnicy i wpłynie na ilość używanych jednorazowych siatek plastikowych, co winno
przełożyć się na zmniejszenie ilości odpadów plastikowych

100 000,00

BO.D4.38/22

Prądnik Kreatywny

Projekt przewiduje realizację 350 godzin
warsztatów artystycznych dla dzieci,
młodzieży oraz dorosłych, mieszkańców
dzielnicy Prądnik Biały, które zostaną
zrealizowane we współpracy z Klubem
Kultury Wena, filią Centrum Kultury Dworek
Białoprądnicki.

Proponowane działania w ramach zadania znacząco wzbogacają ofertę kulturalno-edukacyjną w
Dzielnicy IV. W perspektywie długoterminowej mogą podnieść kompetencje artystyczne odbiorców,
rozbudzić zainteresowanie kulturą i sztuką oraz zachęcić do częstszego korzystania z oferty
kulturalnej miasta. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-15, kiedy poszukiwanie i
rozwijanie własnych pasji i umiejętności jest szczególnie ważne. Zadania realizowane będą bezpłatnie,
co umożliwi skorzystanie z oferty także rodzinom, które na co dzień nie są w stanie zapewnić dzieciom
takich zajęć dodatkowych. Projekt może przynieść bardzo dobre efekty edukacyjne z zakresu sztuki,
ale także społeczne.

110 000,00

BO.D4.40/22

Koncert sąsiedzki w ogrodzie

Projekt ma na celu organizację
kameralnego koncertu w ogrodzie
osiedlowym przy ul. Siemaszki w Krakowie

W trakcie weryfikacji projektu stwierdzono, że wniosek spełnia wymogi Regulaminu budżetu
obywatelskiego miasta Krakowa.Realizacja projektu wpłynie na rozwój poczucia przynależności i
integracji społeczności lokalnej oraz będzie przeciwdziałała marginalizacji.

6 000,00

BO.D4.41/22

Spacery białoprądnickie

Na Prądniku jest co poznawać, jest co
pokazywać, jest się czym chwalić.
Przedmiotem projektu są 3 różne spacery,
popularyzujące wśród mieszkańców
dzielnicy lokalne dziedzictwo historycznokulturowe i przyrodnicze.

Zgłoszony projekt jest ciekawą propozycją zapoznających mieszkańców z ich najbliższym otoczeniem historią, tradycjami, lokalnymi osobistościami. Spełnia rolę edukacyjną, podnosi świadomość lokalną,
a także aktywnie angażuje uczestników w odkrywanie ciekawostek najbliższego otoczenia. Na terenie
Dzielnica IV Prądnik Biały powstało wiele nowych osiedli, które zamieszkują osoby dotąd niezwiązane
z okolicą. Przebywa tu takżę wielu obcokrajowców, którzy z reguły nie znają turystycznych atrakcji
Krakowa poza jego historycznym centrum. Realizacja zadania przyczyni się zarówno do zwiększenia

3 300,00

300 000,00
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lokalnej świadomości mieszkańców Prądnika, jak i pozwoli odkryć go z nowej turystycznej strony.
Spacery mają charakter inkluzywny i będą doskonałą propozycją dla wszystkich grup wiekowych.
BO.D4.42/22

Wyjątkowy stojak na rowery w
Dworku Białoprądnickim

Lubisz jeździć na rowerze? Cenisz swobodę
przemieszczania? Chcesz mieć pewność, że
możesz przypiąć rower w bezpiecznym
miejscu? Wesprzyj projekt postawienia
oryginalnego, ale praktycznego stojaka na
rowery na terenie Dworku
Białoprądnickiego.

Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki jest największym ośrodkiem w dzielnicy Prądnik Biały. Bardzo
wielu odbiorców oferty kulturalnej i artystycznej korzysta właśnie z rowerów jako głównego środka
lokomocji. Jest to szczególnie widoczne w okresie letnim podczas wydarzeń plenerowych. Stworzenie
miejsca, w którym bezpiecznie będzie można zostawić swój jednoślad, znacząco ułatwi mieszkańcom
Prądnika Białego korzystanie z oferty ich dzielnicowego ośrodka kultury. Fakt, że koncepcja zostanie
uzgodniona we współpracy z Miejskim Konserwatorem Zabytków, gwarantuje, że będzie to
konstrukcja dopasowana do unikalnego charakteru obiektu. Miejsce stanie się bardziej przyjazne dla
uczestników życia kulturalnego oraz będzie świadectwem, że miejskie instytucje dbają i wspierają
formę jazdy na rowerze jako alternatywę dla jazdy samochodem (jak np. w kampanii "Rowerem do
pracy"). Rozbudowana infrastruktura rowerowa w perspektywie długoterminowej zachęci
mieszkańców miasta do częstszego korzystania z rowerów jako codziennego środka transportu.

35 000,00

BO.D4.44/22

Wydarzenia otwarte Festiwalu
"Wschód-Zachód"

Wydarzenia otwarte w ramach
Międzynarodowego Festiwalu Teatru
Ukraińskiego "Wschód-Zachód" pozwolą na
zbliżenie się z ukraińską kulturą
mieszkańcom Dzielnicy i będą możliwością
na kontakt z własną kulturą dla Ukraińców
mieszkającym w Dzielnice

- prezentacja ukraińskiej kultury skierowana do mieszkańców dzielnicy oraz okazja do kontaktu z
własną kulturą dla Ukraińców mieszkających w dzielnicy - promocja ukraińskiej sztuki teatralnej, która
żyje i rozwija się mimo bardzo trudnych warunków wojny - zapoznanie mieszkańców dzielnicy z
wiedzą na temat kultur mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych (eliminacja dyskryminacji
wynikającej z poczucia zagrożenia inną kulturą) - zaangażowanie mieszkańców w dialog
wielokulturowy - zbudowanie trwałych więzi między młodzieżą pochodzącą z różnych kultur.

6 200,00

BO.D4.45/22

Piłkarskie marzenia na Prądniku
Białym - Clepardia

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie
szkolenia dzieci uprawiających piłkę nożną.
Projekt zakłada zakup sprzętu, w tym
strojów sportowych, szkolenie z przepisów
przepisów piłki nożnej przeprowadzone
przez sędziego MZPN oraz organizację
turnieju.

Projekt polega na wsparciu dzieci uczestniczących w zajęciach z piłki nożnej na terenie dzielnicy IV
bez względu na przynależność klubową.

BO.D4.46/22

Ławka z przewijakiem

Rodziny oraz opiekunowie wychodzące z
malutkimi dziećmi potrzebują podczas
spacerów ustronnego miejsca,aby móc
przewinąć dziecko lub je też nakarmić.
Obecnie ławki znajdujące się przy parkach
czy też placach zabaw uniemożliwiają
rodzinom tego.

Projekt zakłada montaż ławki z przewijakiem w Parku Krowoderskim. Inwestycja ta przyczyni się
polepszenia komfortu spacerów dla rodzin z dziećmi.

30 000,00

BO.D4.48/22

Nowoczesny sprzęt ratowniczy w
służbie społeczeństw

Doposażenie strażaków z JRG 5 w
Krakowie, w nowoczesną kamerę
termowizyjną z przeznaczeniem do użycia
w działaniach ratowniczo-gaśniczych, a
także w innych dziedzinach ratownictwa.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa.

48 000,00

BO.D4.49/22

KaczkoMAT

Instalacja automatu z karmą dla dzikiego
ptactwa tzw. "kaczkomatu" na terenie
Parku Kościuszki.

Na terenie Parku Kościuszki projekt przewiduje montaż "kaczkomatu" - automatu z karmą dla dzikiego
ptactwa. Realizacja pomoże w edukacji z zakresu dokarmiania dzikiego ptactwa w okresie zimowym.
Poprawi także życie wielu ptaków w tej okolicy.

24 000,00

BO.D4.54/22

Sortujmy na polu!

Zadziałajmy na rzecz środowiska i
wizerunku miasta! W miejscach najbardziej
uczęszczanych przez spacerujących
mieszkańców postawmy 4 praktyczne a
estetyczne kosze do segregacji odpadów.

Projekt zakłada montaż 4 praktycznych i estetycznych koszy do segregacji odpadów w najbardziej
uczęszczanych miejscach w dzielnicy. Realizacja tego zadania przyczyni się do utrzymania czystości i
wpłynie pozytywnie na środowisko.

72 800,00

145 100,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

BO.D4.55/22

Chabrowy Trakt aż do Opolskiej Park Rzeczny Tonie

Czas połączyć Tonie z ul. Opolską!
Przedłużmy istniejącą ścieżkę spacerowoedukacyjną o odcinek JordanowskaOpolska. [Uzupełnienie realizowanych
projektów BO2019/2020/2021 z serii “Park
Rzeczny Tonie"]

Projekt zakłada utworzenie ścieżki spacerowo-edukacyjnej na odcinku od ul. Jordanowskiej do ul.
Gdyńskiej. Realizacja tego zadania ułatwi Mieszkańcom przemieszczanie się w tych okolicach.

BO.D4.57/22

Pokazy Filmów Ukraińskich w Kinie
Paradox

Pokazy Filmów Ukraińskich w Kinie Paradox
dadzą możliwość mieszkańcom Dzielnicy
poznać ukraińską kulturę filmową różnych
gatunków, a także zwiększą ofertę
kulturalną dla mieszkańców Dzielnicy w
ciekawe wielokulturowe wydarzenia
filmowe.

- umożliwienie mieszkańcom dzielnicy (dorosłym, dzieciom i młodzieży) poznania ukraińskiej kultury
filmowej różnych gatunków - poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców dzielnicy o ciekawe
wielokulturowe wydarzenia filmowe - wsparcie ze strony mieszkańców - poprzez udział w
wydarzeniach kulturalnych - dla uchodźców z Ukrainy oraz integracja różnych grup społecznych i
środowiskowych - budowa porozumienia międzykulturowego na bazie sztuki, kultury i dialogu.

14 500,00

BO.D4.58/22

800 darmowych biletów dla
seniorów do Kina "Paradox"

Celem projektu jest zachęcenie
mieszkańców, którzy ukończyli 60. rok
życia, do aktywnego uczestnictwa w życiu
kulturalnym miasta poprzez przekazanie im
800 darmowych biletów do kina. W ramach
inicjatywy każdy senior będzie pójść, za
darmo do kina.

- zachęcenie krakowian, którzy ukończyli 60. rok życia, do aktywnego uczestnictwa w życiu
kulturalnym miasta - edukacja filmowa

14 000,00

BO.D4.59/22

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
BO2019/2020/2021 z serii "Park Rzeczny
Tonie"]

Projekt zakłada utworzenie skwerów rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych końcu ul. Na Budzyniu. Teren
zostałby wyposażony w sprzęt do ćwiczeń (siłownia zewnętrzna) oraz plac zabaw dla dzieci. Realizacja
zadania stworzy rodzicom i dzieciom miejsce do spędzania wolnego czasu, a także przyczyni się do
zwiększenia kondycji fizycznej Mieszkańców.

BO.D4.60/22

Zdrowe i silne ciało. Gimnastyka
SŁOWIAŃSKA dla kobiet.

Gimnastyka Słowiańska to praktyka, która
wzmacnia ciało, zdrowie i duszę. Po
zajęciach czuć przepływ energii,
zadowolenie i uśmiech na twarzy.
Doświadczenia są niespotykane, inne niż w
sportach czy różnych praktykach pracy z
ciałem. Uzupełniają się.

Gimnastyka Słowiańska to praktyka, która wzmacnia ciało, zdrowie i duszę. Po zajęciach czuć
przepływ energii, zadowolenie i uśmiech na twarzy. Doświadczenia są niespotykane, inne niż w
sportach czy różnych praktykach pracy z ciałem. Uzupełniają się.

BO.D4.62/22

Ekologia na okrągło

Projekt zakłada organizację rodzinnych
wyjazdów, pikników oraz warsztatów
dotyczących ekologii. Ekologia może być
atrakcyjna i ciekawa!!!

- podnoszenie świadomości i wrażliwości ekologicznej dzieci, młodzieży i rodziców - pozyskanie przez
uczestników wiedzy na temat działań proekologicznych oraz wypracowanie dobrych nawyków w tym
obszarze - nawiązywanie więzi społecznych, integracja międzypokoleniowa

199 000,00

BO.D4.64/22

Poidła parkowe w Parku
Krowoderskim i Białoprądnickim

Projekt przewiduje montaż dwóch poideł z
wodą pitną na terenie Parku
Krowoderskiego oraz Białoprądnickiego.
Urządzenia powinny być dostępne dla
każdego, również dla czworonogów,
wyposażone w trzy krany na różnych
wysokościach.

Projekt zakłada montaż 2 poideł odpowiednio w Parku Krowoderskim i Białoprądnickim. Realizacja
ułatwi życie użytkowników parków, przyczyni się do swobodniejszego korzystania z nich i wpłynie
pozytywnie na otoczenie.

253 000,00

BO.D4.65/22

W Polskę jedziemy! - 12

W ramach 12 bezpłatnych, weekendowych,

Realizacja projektu może być ciekawym sposobem wypoczynku i spędzania wolnego czasu dla

280 000,00

277 000,00

26 980,00

53 440,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania
bezpłatnych wycieczek
autokarowych

BO.D4.66/22

Bezpieczna dzielnica - Nasza
wspólna sprawa!

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

1-dniowych wycieczek autokarowych po
Małopolsce i województwach ościennych
odbędą się: - 4 wyprawy dla miłośników
turystyki górskiej - 4 wyprawy szlakami
zabytków architektury - 4 wyprawy dla
rodzin z dziećmi

krakowskich rodzin i alternatywą dla biernego stylu życia. Wycieczki mają promować twórcze i
prozdrowotne formy aktywności, połączone ze zwiedzaniem obiektów historycznych, a także
poznawaniem przyrody. Mają poszerzać horyzonty uczestników i integrować grupę. Ze względu na to,
że projekt jest dedykowany lokalnej społeczności idealnym realizatorem zadania byłaby instytucja,
która działa w tej konkretnej dzielnicy Krakowa, ma kontakt z tamtejszymi mieszkańcami oraz
instytucjami pomagającymi dotrzeć z ofertą do zainteresowanych i doświadczenie w aktywizowaniu
osób do działań i integracji międzysąsiedzkiej np. działający w Dzielnicy IV Punkt Aktywności Lokalnej
MOPS, instytucję kultury jak np. Dworek Białoprądnicki lub instytucję edukacyjną jak np. Centrum
Młodzieży im. dr. Henryka Jordana.

Doposażenie strażaków-ratowników z
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
Kraków - Tonie w sprzęt ratowniczogaśniczy oraz umundurowanie bojowe
poprawiające bezpieczeństwo strażaków i
mieszkańców dzielnicy IV Prądnik Biały.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców
Dzielnicy.

Szacunkowy
koszt

86 500,00

DZIELNICA V KROWODRZA
BO.D5.1/22

OGRÓD EDUKACYJNY PRZY
MŁYNÓWCE KRÓLEWSKIEJ OSTATNI ETAP

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

Projekt zakłada doposażenie szkolnego, ogólnodostępnego ogrodu edukacyjnego zlokalizowanego
przy Młynówce Królewskiej. Wszystkie elementy w projekcie miałyby charakter naturalny. Realizacja
zadania uatrakcyjni to miejsce.

130 000,00

BO.D5.2/22

STWÓRZMY "ZIELONĄ ŚCIANĘ"
PRZY MŁYNÓWCE KRÓLEWSKIEJ 3.0

CELEM PROJEKTU JEST KONTYNUACJA
WYKONANIA "ZIELONEJ ŚCIANY" NA
OGRODZENIU DZIELĄCYM OGRÓD
SZKOLNY PRZY MŁYNÓWCE KRÓLEWSKIEJ Z
ALEJKAMI SPACEROWYMI ORAZ UL.
KAZIMIERZA WIELKIEGO I ZBROJÓW.

Projekt polega na odmalowaniu ogrodzenia, instalacji siatek umożliwiających wzrost pnączy oraz
nasadzeniu pnączy wzdłuż ogrodzenia. Realizacja projektu przyczyni się do zazielenienia tej okolicy,
uspokojenia życia Mieszkańców i poprawi estetykę otoczenia.

50 000,00

BO.D5.3/22

KROWODRZA ZRYWA Z BETONEM

ROZBETONUJMY KROWODRZĘ! ZERWIJMY
PŁYTY CHODNIKOWE, POSADŹMY DRZEWA,
POSIEJMY TRAWĘ I KWIATY! BĄDŹMY JAK
INNE MIASTA EUROPEJSKIE! NIECH
KRAKÓW, PRZYKŁADEM INNYCH STOLIC
EUROPEJSKICH, ROZBETONUJE CHODNIKI I
ULICE.

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.D5.4/22

DOKOŃCZMY SKWER PRZY
KAPLICZCE NA MAZOWIECKIEJ

NOWY ETAP REALIZACJI PROJEKTU SKWERU
PRZY KAPLICZCE NA MAZOWIECKIEJ ,
POPRZEZ DODANIE DREWNIANYCH DONIC
Z ROŚLINAMI ODPORNYMI NA SUSZĘ
MIĘDZY JEZDNIA A CHODNIKIEM.

Projekt zakłada ustawienie drewnianych donic z roślinami odpornymi na suszę między jezdnią a
chodnikiem przy kapliczce przy ul. Mazowieckiej. Zieleń stanowić będzie naturalną barierę
odgradzającą pieszych od ruchliwej ulicy Mazowieckiej. Dzięki realizacji projektu okoliczni mieszkańcy
zyskają nowy teren zieleni. Poprawi się również mikroklimat, co wpłynie pozytywnie na samopoczucie
mieszkańców.

BO.D5.5/22

REMONT BIEŻNI
LEKKOATLETYCZNEJ PRZY
MŁYNÓWCE KRÓLEWSKIEJ

ZAŁOŻENIEM PROJEKTU JEST ROZBUDOWA
OGÓLNODOSTĘPNEGO TERENU
SPORTOWEGO PRZY MŁYNÓWCE
KRÓLEWSKIEJ POPRZEZ REMONT BIEŻNI
LEKKOATLETYCZNEJ.

Remont bieżni lekkoatletycznej większy komfort użytkowników uprawiających sport na terenie
Młynówki Królewskiej. Dodatkowo realizacja zamierzenia wpłynie na bezpieczeństwo użytkowników i
odczucia estetyczne związane ze zwiększeniem atrakcyjności parku.

200 000,00

BO.D5.6/22

100 DRZEW DLA KROWODRZY

ZAZIELEŃMY KROWODRZĘ! PROJEKT
ZAKŁADA WYKONANIE OKOŁO 100

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

150 000,00

200 000,00

30 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

NOWYCH NASADZEŃ DUŻYCH SADZONEK
DRZEW, W LOKALIZACJACH WEDŁUG
WSKAZAŃ WNIOSKODAWCY.
BO.D5.9/22

Naprawmy alejki parkowe w Parku
Kleparskim

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

Projekt zakłada naprawę alejek w Parku Kleparskim. Realizacja zadanie uatrakcyjni okolicę oraz
stworzy mieszkańcom Krakowa bezpieczniejszą przestrzeń do spacerów i wypoczynku wśród zieleni.

200 000,00

BO.D5.11/22

Tradycyjny zielony ogród z retencją
i udziałem mieszkańców

Projekt zakłada ożywienie niewielkiego,
zaniedbanego terenu zielonego i
przywrócenie mu statusu ogrodu w
tradycyjnym rozumieniu tego słowa, czyli
obszaru zajętego przede wszystkim pod
uprawę roślin.

Projekt przewiduje ożywienie niewielkiego, zaniedbanego terenu zielonego wokół budynku przy Alei
Kijowskiej poprzez wykonanie rekultywacji terenu, posadzenie zieleni, instalacje naziemnych i
osłoniętych zbiorników na wodę opadową z odbiorem z rynien oraz montaż tablic informacyjnych.
Wszystkie te działania przyczynią się do poprawy warunków życia Mieszkańców tej okolicy oraz
wpłyną pozytywnie na to otoczenie.

145 000,00

BO.D5.12/22

Wykonajmy remont chodnika przy
ulicy Królewskiej 60-64/72-76

Celem realizacji projektu jest remont
chodnika przy ulicy Królewskiej 60-64 oraz
72-76 w dotychczasowym obrysie wraz z
remontem schodów. Z uwagi na liczne
ubytki, dziury i wybrzuszenia płytek
chodnikowych, konieczna jest wykonanie
nowej nawierzchni.

zadanie przyjęte warunkowo, jego realizacja uzależniona od zakończenia prac planowanych przez
WMK(prace projektowe na przebudowę sieci wodociągowej do końca I kw.2023 r.) Realizacja zadania
wpłynie na poprawę infrastruktury a tym samym na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych.

300 000,00

BO.D5.13/22

POPULARYZACJA OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ W
KROWODRZY

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego
mieszkańców dzielnicy V poprzez
popularyzację ochrony przeciwpożarowej. Z
projektu skorzystać mogliby mieszkańcy
dzielnicy V, a zwłaszcza dzieci które wezmą
udział w szkoleniach w JRG 3 KM PSP w
Krakowie.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa.

BO.D5.14/22

Ogrodowa Czytelnia na Litewskiej

Projekt „Ogrodowa Czytelnia na Litewskiej”
zakłada stworzenie na terenie zielonym
ZSP nr 18 zakątka czytelniczego,
plenerowej mini-biblioteki.

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu przy ZSP nr 18 pod plenerową mini-bibliotekę. W ramach
realizacji projektu powstałaby przestrzeń dopasowana do potrzeb wszystkich jej użytkowników
niezależnie od wieku. Użytkownicy mogliby integrować się, podejmować wspólne inicjatywy,
wypoczywać czy promować różne modele aktywnego spędzania czasu. Projekt ten to pomysł na
doposażenie przyszkolnego terenu zielonego i stworzenie miejsca, gdzie mieszkańcy będą mogli
wymieniać się książkami za pośrednictwem specjalnej szafki bookcrossingowej, poczytać na świeżym
powietrzu lub odpocząć w ogrodowej altanie.

BO.D5.15/22

Siłownia zewnętrzna dla dzieci - II
etap

Projekt zakłada doposażenie siłowni
zewnętrznej z przyrządami dostosowanymi
dla dzieci, powstającej na zielonym terenie
ZSP nr 18 przy ul.Litewskiej 34.

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.

47 000,00

BO.D5.16/22

Kurs SAMOOBRONY dla
MIESZKAŃCÓW KROWODRZY

Poprawmy bezpieczeństwo osobiste
mieszkanek i mieszkańców poprzez udział
w kursie samoobrony prowadzonym przez
profesjonalnych instruktorów Straży
Miejskiej w salach sportowych gimnastycznych Szkół na terenie
Krowodrzy.

Zdobycie przez mieszkańców wiedzy na temat technik samoobrony, przeciwdziałania i unikania
zagrożeń. Nabycie umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych i zagrażających życiu i zdrowiu.
Nauka działania pod wpływem stresu. Rozwój fizyczny.

30 000,00

3 999,00

100 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

BO.D5.18/22

"Kultura szansą dla więźniów
samotności i starości"

BO.D5.20/22

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

W dzielnicy V Krowodrza mieszka dużo
osób starszych oraz samotnych. Celem
projektu jest ich wsparcie, opieka oraz
zachęcenie ludzi młodych i dorosłych do
zaangażowania w niesienie pomocy.

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 zachęcanie do zaangażowania się w niesieniu pomocy ludziom starszym i samotnym.

90 000,00

Uczymy się pomagać od
najmłodszych lat

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego
mieszkańców miasta Krakowa poprzez
zakup sprzętu do nauki resuscytacji
krążeniowo oddechowej. Zakupiony sprzęt
zapewni możliwość nauki i ćwiczenia
procedur resuscytacji dzieci i dorosłych.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa.

23 000,00

BO.D5.21/22

Odnówmy ROGATKĘ obok PARKU
PRZY ŁOKIETKA

Zadbajmy o budynek Rogatki i dostosujmy
go do potrzeb mieszkańców. Zachęćmy
Miasto do przygotowania Rogatki pod
potrzeby mieszkańców.

Projekt zakłada remont budynku Rogatki przy ul. Łokietka 32 w dzielnicy V Krowodrza. Realizacja
projektu przyczyni się do ożywienia okolicy wokół Rogatki i przygotowania jej pod przestrzeń dla
mieszkańców.

BO.D5.23/22

Wydarzenia otwarte Festiwalu
"Wschód-Zachód"

Wydarzenia otwarte w ramach
Międzynarodowego Festiwalu Teatru
Ukraińskiego "Wschód-Zachód" pozwolą na
zbliżenie się z ukraińską kulturą
mieszkańcom Dzielnicy i będą możliwością
na kontakt z własną kulturą dla Ukraińców
mieszkającym w Dzielnice

- prezentacja ukraińskiej kultury skierowana do mieszkańców dzielnicy oraz okazja do kontaktu z
własną kulturą dla Ukraińców mieszkających w dzielnicy - promocja ukraińskiej sztuki teatralnej, która
żyje i rozwija się mimo bardzo trudnych warunków wojny - zapoznanie mieszkańców dzielnicy z
wiedzą na temat kultur mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych (eliminacja dyskryminacji
wynikającej z poczucia zagrożenia inną kulturą) - zaangażowanie mieszkańców w dialog
wielokulturowy - zbudowanie trwałych więzi między młodzieżą pochodzącą z różnych kultur.

6 200,00

BO.D5.25/22

Sortujmy na polu!

Zadziałajmy na rzecz środowiska i
wizerunku miasta! W miejscach najbardziej
uczęszczanych przez spacerujących
mieszkańców postawmy 4 praktyczne a
estetyczne kosze do segregacji odpadów.

Projekt zakłada montaż 4 praktycznych i estetycznych koszy do segregacji odpadów w miejscach
najbardziej uczęszczanych przez spacerujących mieszkańców. Realizacja tego projektu przyczyni się
do utrzymania czystości w mieście i zwiększy świadomość Mieszkańców Krakowa dotyczącą dbania o
środowisko.

72 800,00

BO.D5.26/22

Piłkarskie marzenia - Wisła Kraków

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie
szkolenia dzieci uprawiających piłkę nożną.
Projekt zakłada zakup sprzętu, w tym
strojów sportowych, szkolenie z przepisów
przepisów piłki nożnej przeprowadzone
przez sędziego MZPN oraz organizację
turnieju.

Projekt polega na wsparciu dzieci uczestniczących w zajęciach z piłki nożnej na terenie dzielnicy V bez
względu na przynależność klubową.

BO.D5.27/22

Pokazy Filmów Ukraińskich w Kinie
Paradox

Pokazy Filmów Ukraińskich w Kinie Paradox
dadzą możliwość mieszkańcom Dzielnicy
poznać ukraińską kulturę filmową różnych
gatunków, a także zwiększą ofertę
kulturalną dla mieszkańców Dzielnicy w
ciekawe wielokulturowe wydarzenia
filmowe.

- umożliwienie mieszkańcom dzielnicy (dorosłym, dzieciom i młodzieży) poznania ukraińskiej kultury
filmowej różnych gatunków - poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców dzielnicy o ciekawe
wielokulturowe wydarzenia filmowe - wsparcie ze strony mieszkańców - poprzez udział w
wydarzeniach kulturalnych - dla uchodźców z Ukrainy oraz integracja różnych grup społecznych i
środowiskowych - budowa porozumienia międzykulturowego na bazie sztuki, kultury i dialogu.

14 500,00

BO.D5.28/22

800 darmowych biletów dla
seniorów do Kina "Paradox"

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

- zachęcenie krakowian, którzy ukończyli 60. rok życia, do aktywnego uczestnictwa w życiu
kulturalnym miasta - edukacja filmowa

14 000,00

643 581,00

324 500,00
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inicjatywy każdy senior będzie pójść, za
darmo do kina.
BO.D5.29/22

Kino pod gwiazdami

Projekt zakłada organizację kina letniego w
parku Jordana. Projekcje filmów
odbywałyby się na wolnym powietrzu.

- stworzenie kolejnej strefy rekreacyjnej i kulturalnej w Krakowie - łączenie pokoleń (seniorów,
rodziców z dziećmi, młodzieży, studentów), okazja do nawiązywania więzi społecznych - edukacja
filmowa

63 000,00

BO.D5.30/22

Ekologia na okrągło

Projekt zakłada organizację rodzinnych
wyjazdów, pikników oraz warsztatów
dotyczących ekologii. Ekologia może być
atrakcyjna i ciekawa!!!

- podnoszenie świadomości i wrażliwości ekologicznej dzieci, młodzieży i rodziców - pozyskanie przez
uczestników wiedzy na temat działań proekologicznych oraz wypracowanie dobrych nawyków w tym
obszarze - nawiązywanie więzi społecznych, integracja międzypokoleniowa

199 000,00

DZIELNICA VI BRONOWICE
BO.D6.1/22

Czas na Kino Konkursy Wycieczki
Warsztaty i Zabawy Logiczne

Coraz więcej atrakcji dla Aktywnych: Kino
letnie Wycieczki autokarem dla uczniów i
dorosłych Konkursy i gra terenowa z
nagrodami Warsztaty Teatr-Taniec Wykłady
w Rydlówce Warsztaty poświęcone W.
Tetmajerowi Gry i zabawy logiczne dla
uczniów w Dz. VI

Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych już z powodzeniem w ubiegłych latach, które
znacznie przyczyniły się do odbudowy życia społeczno-kulturalnego mieszkańców Dzielnicy VI.
Realizacja zadania w znaczącym stopniu przyczyni się do edukacji kulturalnej społeczeństwa,
kultywowania dziedzictwa kulturalnego Bronowic oraz utrwalania tożsamości lokalnej tzw. małej
ojczyzny, jej historii, tradycji. Różnorodna, oryginalna i bardzo bogata oferta zawarta w projekcie to
znakomita propozycja dla mieszkańców Bronowic i Krakowa na aktywne spędzanie czasu wolnego.
Wśród licznych propozycji każdy – niezależnie od wieku czy zainteresowań ma szanse znaleźć
atrakcyjne aktywności dla siebie. Poszczególne propozycje działań dają szanse zarówno na rozwijanie
zainteresowań, poszerzanie wiedzy ale także rozrywkę i zwiedzanie, a przede wszystkim wspólne
działanie. Okazja do nawiązywania czy zacieśniania relacji sąsiedzkich. Projekt jest przemyślany,
realistyczny i możliwy do realizacji. Jego ogromnym atutem jest fakt, że został oparty na
dotychczasowych doświadczeniach oraz trafia w rzeczywiste potrzeby krakowian. Po dokonaniu na
podstawie § 15 ust. 1 i 5 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (uchwała nr LI/1410/21
Rady Miasta Krakowa z dnia 13.01.2021 r.), oceny merytoryczno – prawnej pod kątem spełnienia
kryteriów wskazanych w § 1 ust. 2, § 2-3 i § 17 ust. 1 cyt. Regulaminu, Muzeum Krakowa pozytywnie
opiniuje projekt, stwierdzając, że jest on zgodny z powołanymi przepisami.

333 100,00

BO.D6.3/22

ŁĄCZYMY PARKI BRONOWIC 2.0

Kontynuacja zwycięskiego projektu z edycji
zeszłorocznej. Celem projektu jest
wykorzystanie potencjału zieleni miejskiej,
a w szczególności terenów Młynówki
Królewskiej oraz Parków Radzikowskiego i
Bronowickiego.

Projekt przewiduje organizowanie ogólnodostępnych, atrakcyjnych i bezpłatnych form rekreacji na
świeżym powietrzu na terenach Parku Młynówka Królewska, Parku Radzikowskiego i Parku Bronowice.
Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia spędzania wolnego czasu przez Mieszkańców w
przedmiotowych parkach oraz wpłynie pozytywnie na ich integrację.

350 000,00

BO.D6.4/22

Rewitalizacja terenu zielonego na
osiedlu Widok

1.Nasadzenie kilkunastu drzew jak w
innych miejscach osiedla. 2.Położenie
kostki brukowej w miejscu zniszczonych
chodników w najpopularniejszym ciągu
pieszym. 3.Wymiana niefunkcjonalnych
ławek tak ważnych dla odpoczynku
starszych mieszkańców.

Projekt zakłada remont chodników, wymianę ławek oraz wykonanie nasadzeń zieleni. Wszystkie te
działania przyczynią się do polepszenia wyglądu tej okolicy. Realizacja zadania uatrakcyjni teren
osiedla i stworzy miejsce przyjazne lokalnej społeczności

115 000,00

BO.D6.6/22

Zielona Dolina Rudawy dla
pieszych i rowerzystów!

Utworzenie największego w Krakowie
obszaru sportowo-rekreacyjnego.

Uporządkowanie zieleni na terenach gminnych oraz 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.

380 000,00

BO.D6.7/22

Tenis stołowy i serwis rowerowy na
Młynówce Królewskiej

Projekt przewiduje zakup i montaż stołów
do tenisa stołowego oraz elementów małej
architektury na działce 146/6 w obrębie

Projekt zakłada zakup i montaż stołów do tenisa stołowego, elementów małej architektury, montaż
samoobsługowej stacji do serwisowania rowerów na działce 146/6 w obrębie parku Młynówka
Królewska. Przyczyni się to do stworzenia miejsca do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu

110 000,00
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parku Młynówka Królewska oraz montaż
samoobsługowej stacji do serwisowania
rowerów.

(gra w tenisa stołowego), a także da możliwość spotkań i integracji mieszkańców w różnym wieku.
Ponadto samoobsługowa stacja naprawy rowerów będzie stanowiła punkt pomagający rowerzystom w
przypadku potrzeby naprawy rowerów.

Oświetlone i dobrze widoczne przejścia dla
pieszych pozwolą zwiększyć
bezpieczeństwo oraz chronić pieszych.

Projekt zakłada budowę oświetlenia dedykowanego na wybranych przejściach na terenie Dzielnicy VI
Bronowice. Przyczyni się to do poprawy widoczności na przejściach, a tym samym zwiększy
bezpieczeństwo pieszych.

360 000,00

Organizacja wydarzeń społecznych,
kulturowych przedstawiających historię
Mydlnik oraz integrujących lokalną
społeczność.

Organizacja cyklu wydarzeń opartego na historii miejsca, a w tym przypadku opierająca się na
jubileuszu 50-lecia Mydlnik w granicach Krakowa, jest działaniem bardzo istotnym w wymiarze
lokalnym. Nie tylko podtrzymuje więź wspólnotową, ale też włącza do niej nowych mieszkańców
dzielnicy. Integracja jest ważnym elementem życia społecznego - ułatwia aktywizację mieszkańców i
pozwala na lepsze działania na rzecz dzielnicy. Planowane działania społeczne i kulturalne będą
stanowiły doskonałą płaszczyznę do poznania sąsiadów i historii Mydlnik oraz zaciśniania więzi
lokalnych. Dodatkowo tworzona jest dla mieszkańców Mydlnik nowa propozycja kulturalna, która
znacząco wzbogaca ofertę w tej części miasta. Współpraca z Klubem Kultury Mydlniki gwarantuje
natomiast, że będą to działania przemyślane i atrakcyjne dla odbiorców.

36 500,00

BO.D6.8/22

Bezpieczne przejścia dla pieszych
na terenie Dzielnicy VI

BO.D6.9/22

50 lat Mydlnik w Krakowie

BO.D6.10/22

WIDOKowa aktywność

"WIDOKowa aktywność "to projekt
skierowany do wszystkich mieszkańców
Dzielnicy VI niezależnie od wieku, którzy
chcą utrzymać kondycję fizyczną. To
miejsce aktywnego wypoczynku dla całych
rodzin. Siłownia, Mini Park Linowy to tylko
część atrakcji.

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.D6.11/22

Ratunek na wysokości

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego
mieszkańców Krakowa, a zwłaszcza
dzielnicy VI poprzez zakup sprzętu dla
strażaków ze Specjalistycznej Grupy
Ratownictwa Wysokościowego
funkcjonującej na bazie Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 KM PSP w
Krakowie

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa.

BO.D6.14/22

Zielone i kwietne Bronowice.

Nasadzenia kwiatów, krzewów ozdobnych i
drzew na terenach zielonych Dzielnicy VI
Bronowice.

Projekt zakłada nasadzenia kwiatów, krzewów ozdobnych i drzew na terenach Dzielnicy VI Bronowice.
Projekt ma na celu poprawienie estetyki, upiększenia terenów zielonych, a tym samym poprawy
jakości powietrza. Posadzenia nowych drzew, krzewów ozdobnych i kwiatów stworzy piękne miejsca
do wypoczynku i będzie mieć niewątpliwy wpływ na nastrój mieszkańców.

250 000,00

BO.D6.15/22

Płatne patrole Policji na terenie
Dzielnicy 6 Bronowice

Płatne patrole Policji w miejscach
szczególnie niebezpiecznych na terenie
Dzielnicy z uwzględnieniem wskazań
mieszkańców.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy.

130 400,00

BO.D6.16/22

Zielona i cicha ulica Armii Krajowej

Nasadzenia zieleni oraz uspokojenie ruchu
drogowego przy ulicy Armii Krajowej celem
zwiększenia bezpieczeństwa, redukcji
hałasu drogowego, polepszenia sfery
wizualnej i redukcji zanieczyszczeń.

Projekt zakłada wykonanie nasadzeń zieleni w ciągu ul. Armii Krajowej, na odcinku od skrzyżowania z
ul. Piastowską do skrzyżowania z ul. Przybyszewskiego. Jego realizacja wpłynie pozytywnie na
redukcję hałasu słyszalnego w pobliskich budynkach.

440 000,00

BO.D6.17/22

Bronowickie zajęcia sportowe dla
dzieci i młodzieży

Na terenie lub w pobliżu Szkoły
Podstawowej nr 138 w Mydlnikach
organizowane będą cykliczne (z przerwą

Celem projektu jest zachęcenie dzieci oraz młodzieży do aktywności sportowej i odciągnięcie ich od
komputera, poprzez zaproponowanie im udziału w bezpłatnych ogólno-rozwojowych zajęciach
sportowych z wyważonym elementem rywalizacji, realizowanych w pobliżu ich miejsca zamieszkania.

111 000,00

376 000,00

36 000,00
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wakacyjną) ogólnorozwojowe zajęcia
sportowe dla dzieci i młodzieży.
BO.D6.18/22

Nowe książki, komiksy i kody do
platformy ebooków w Filii 24

Zadanie zakłada zakup do Filii 24 Biblioteki
Kraków (Osiedle Widok) nowości
wydawniczych w formie książek, w tym
komiksów, a także zakup kodów dostępu
do platformy ebooków.

Zwiększenie atrakcyjności zbiorów biblioteki spowoduje wzrost czytelnictwa wśród mieszkańców
Dzielnicy. Kody dostępu do platformy ebooków dadzą możliwość nieograniczonego korzystania z
książek zapisanych w formie cyfrowej.

20 000,00

BO.D6.19/22

Park przy Forcie w Bronowicach

Projekt zakłada budowę parku zgodnie z
założeniami koncepcji projektowej która
powstała w ramach realizacji zwycięskiego
projektu VII edycji BO z 2020 roku „TAK!
dla Parku przy Forcie w Bronowicach”.

Projekt zakłada budowę parku przy Forcie nr 7 Bronowice, w rejonie ul. Rydla. W przypadku jego
realizacji zostanie utworzony atrakcyjny dla mieszkańców teren zielony. Wpłynie to pozytywnie na ich
jakość życia oraz zachęci do rekreacji i spędzania czasu na świeżym powietrzu. Dodatkowo nastąpi
poprawa estetyki przedmiotowego terenu.

400 000,00

BO.D6.20/22

Gramy w bule na "Bulodromie"

Budowa zwartej konstrukcji dwóch boisk do
gry w bule o wymiarach 4 na 15 metrów
wraz z mini widownią z desek ławkowych
impregnowanych.

Projekt przewiduje budowę zwartej konstrukcji dwóch boisk do gry w bule o wymiarach 4 na 15
metrów wraz z mini widownią z desek ławkowych impregnowanych. Gra w bule jest grą ruchowo
niezwykle prostą grą rekreacyjną, w której mogą uczestniczyć zarówno dzieci jak i osoby starsze, a w
szczególności seniorzy. Wskazane miejsce znajduje się w Parku Młynówka Królewska i w pobliżu
Centrum Aktywności Seniorów, co przysłuży się integracji mieszkańców.

280 000,00

BO.D6.22/22

Wydarzenia otwarte Festiwalu
"Wschód-Zachód"

Wydarzenia otwarte w ramach
Międzynarodowego Festiwalu Teatru
Ukraińskiego "Wschód-Zachód" pozwolą na
zbliżenie się z ukraińską kulturą
mieszkańcom Dzielnicy i będą możliwością
na kontakt z własną kulturą dla Ukraińców
mieszkającym w Dzielnice

- prezentacja ukraińskiej kultury skierowana do mieszkańców dzielnicy oraz okazja do kontaktu z
własną kulturą dla Ukraińców mieszkających w dzielnicy - promocja ukraińskiej sztuki teatralnej, która
żyje i rozwija się mimo bardzo trudnych warunków wojny - zapoznanie mieszkańców dzielnicy z
wiedzą na temat kultur mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych (eliminacja dyskryminacji
wynikającej z poczucia zagrożenia inną kulturą) - zaangażowanie mieszkańców w dialog
wielokulturowy - zbudowanie trwałych więzi między młodzieżą pochodzącą z różnych kultur.

6 200,00

BO.D6.23/22

Infrastruktura rowerowa na
bronowickich pętlach
tramwajowych

Projekt zakłada budowę dwóch
estetycznych i pojemnych wiat rowerowych
w najbliższym otoczeniu pętli tramwajowej
"Bronowice" i "Bronowice Małe". W
przypadku pętli "Bronowice" chodzi o
rozbudowę istniejącej infrastruktury, który
jest niewystarczająca.

Powstanie nowych miejsc postojowych dla rowerów, możliwość pozostawienia roweru przy pętlach
"Bronowice" i "Bronowice małe".

539 000,00

Bezpłatne zajęcia pozwolą poszerzyć grono osób zainteresowanych zdrowym stylem życia,
upowszechnić i promować aktywność fizyczną wśród mieszkańców Dzielnicy VI. Zajęcia w grupach
stworzą okazje do nawiązania relacji i integracji między uczestnikami.

16 600,00

W przypadku braku możliwości postawienia
wiat rowerowych w obrębie obu pętli
tramwajowych z uwagi na brak uzyskania
wymaganych prawem uzgodnień oraz
decyzji w ramach projektu zostaną
ustawione stojaki rowerowe oraz stacje
naprawy rowerów w dogodnych
lokalizacjach dla użytkowników przy
uwzględnieniu warunków
zagospodarowania terenu oraz
obowiązującej organizacji ruchu.
BO.D6.24/22

Zdrowy Kręgosłup i Pilates bezpłatne zajęcia 2023

Dorośli mieszkańcy Dzielnicy VI będą mogli
bezpłatnie uczestniczyć w: 1. zajęciach
rekreacyjno-rehabilitacyjnych "Zdrowy
Kręgosłup" 2. zajęciach Pilates Zajęcia
będą prowadzić profesjonalni instruktorzy 2
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Szacunkowy
koszt

x tydzień po 60 min. przez 9 m-cy 2023 r
BO.D6.25/22

Historyczne szlaki Bronowic

Rewitalizacja szlaku z Mydlnik do Bronowic,
ul Stanisława Ignacego Witkiewicza.
Stworzy alternatywną drogę pieszą dla ul.
Łupaszki pomiędzy Parkami Młynówka
Królewska a Parkiem Tetmajera.

ul. Witkiewicza jest popularną trasą spacerową oraz rowerową, cieszącą się dużym zainteresowaniem.
Służy celom rekreacyjnym, łączy również dwa osiedla i stanowi dojście do kościoła czy muzeum.
Projekt zakłada poprawę nawierzchni drogi poprzez wykonanie nawierzchni tłuczniowej na wskazanym
odcinku. Przyczyni się to do poprawy atrakcyjności terenu, bezpieczeństwa i komfortu pieszych i
rowerzystów, poprawi infrastrukturę miejską i estetykę otoczenia.

150 000,00

BO.D6.26/22

Piłkarskie marzenia w Bronowicach

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie
szkolenia dzieci uprawiających piłkę nożną.
Projekt zakłada zakup sprzętu, w tym
strojów sportowych, szkolenie z przepisów
przepisów piłki nożnej przeprowadzone
przez sędziego MZPN oraz organizację
turnieju.

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie szkolenia dzieci uprawiających piłkę nożną. Projekt
zakłada zakup sprzętu, w tym strojów sportowych, szkolenie z przepisów piłki nożnej przeprowadzone
przez sędziego MZPN oraz organizację turnieju.

95 100,00

BO.D6.27/22

800 darmowych biletów dla
seniorów do Kina "Paradox"

Celem projektu jest zachęcenie
mieszkańców, którzy ukończyli 60. rok
życia, do aktywnego uczestnictwa w życiu
kulturalnym miasta poprzez przekazanie im
800 darmowych biletów do kina. W ramach
inicjatywy każdy senior będzie pójść, za
darmo do kina.

- zachęcenie krakowian, którzy ukończyli 60. rok życia, do aktywnego uczestnictwa w życiu
kulturalnym miasta - edukacja filmowa

14 000,00

BO.D6.28/22

Pokazy Filmów Ukraińskich w Kinie
Paradox

Pokazy Filmów Ukraińskich w Kinie Paradox
dadzą możliwość mieszkańcom Dzielnicy
poznać ukraińską kulturę filmową różnych
gatunków, a także zwiększą ofertę
kulturalną dla mieszkańców Dzielnicy w
ciekawe wielokulturowe wydarzenia
filmowe.

- umożliwienie mieszkańcom dzielnicy (dorosłym, dzieciom i młodzieży) poznania ukraińskiej kultury
filmowej różnych gatunków - poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców dzielnicy o ciekawe
wielokulturowe wydarzenia filmowe - wsparcie ze strony mieszkańców - poprzez udział w
wydarzeniach kulturalnych - dla uchodźców z Ukrainy oraz integracja różnych grup społecznych i
środowiskowych - budowa porozumienia międzykulturowego na bazie sztuki, kultury i dialogu.

14 500,00

BO.D6.30/22

Bezpieczny przejazd w Parku
Młynówka Królewska

Projekt ma na celu likwidację
niebezpiecznego miejsca na Młynówce
Królewskiej przy przejeździe / przejściu
przez ulicę Jabłonkowską przez usunięcie
szykany (gwałtownych zakrętów) drogi
rowerowej i zachowania ciągłości
nawierzchni i niwelety chodnika i ścieżki
rowerowej.

Ciąg pieszo-rowerowy Młynówka Królewska jest popularną trasą spacerową oraz rowerową, cieszącą
się dużym zainteresowaniem. Służy nie tylko do celów rekreacyjnych, ale również jest intensywnie
uczęszczanym dojściem i dojazdem do szkół, przedszkoli, sklepów, miejsc pracy i zamieszkania.
Projekt zakłada przebudowę przejścia i przejazdu przez ul. Jabłonkowską celem zachowania ciągłości
ruchu pieszego i rowerowego wraz z zachowaniem ciągłości nawierzchni i niwelety. Przyczyni się to do
poprawy bezpieczeństwa i komfortu pieszych i rowerzystów, usprawni ruch, poprawi infrastrukturę
miejską i estetykę otoczenia.

595 000,00

BO.D6.31/22

Ekologia na okrągło

Projekt zakłada organizację rodzinnych
wyjazdów, pikników oraz warsztatów
dotyczących ekologii. Ekologia może być
atrakcyjna i ciekawa!!!

- podnoszenie świadomości i wrażliwości ekologicznej dzieci, młodzieży i rodziców - pozyskanie przez
uczestników wiedzy na temat działań proekologicznych oraz wypracowanie dobrych nawyków w tym
obszarze - nawiązywanie więzi społecznych, integracja międzypokoleniowa

199 000,00

Projekt zakłada wykonanie remontów w
wybranych lokalizacjach na terenie
Dzielnicy VII Zwierzyniec oraz innych prac
infrastrukturalnych na terenie Przegorzał,
Olszanicy i Woli Justowskiej.

Przeprowadzone remonty i pozostałe wskazane prace infrastrukturalne w ul. Kamedulskiej, w tym w
obszarze przychodni, wpłyną w znaczący sposób na poprawę estetyki w tym rejonie miasta, w tym
rozwiąże problem zbierającej się wody opadowej. Montaż tablic informacyjnych ma wpływ na lepszy
dostęp do ważnych informacji dla mieszkańców, szczególnie osób starszych, czy osób bez dostępu do
internetu. Remont chodników al. Kasztanowej wpłynie w znaczący sposób na poprawę estetyki i
komfort pieszych w tym rejonie miasta.

768 500,00

DZIELNICA VII ZWIERZYNIEC
BO.D7.1/22

Nowe chodniki dla Zwierzyńca i nie
tylko…

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania
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koszt

BO.D7.4/22

Wrocław ma krasnale, a krakowski
Zwierzyniec… SMOKI

Projekt zakłada stworzenie
zwierzynieckiego szlaku SMOKÓW (4 rzeźb)
wzorowanego na wrocławskich krasnalach.
Jego dopełnieniem byłoby wyposażenie
rzeźb smoków w kod QR (informacja o
kontekście historycznym i kulturowym
lokalizacji rzeźb).

Projekt zakłada stworzenie zwierzynieckiego szlaku Smoków na terenie Dzielnicy VII w różnych,
ciekawych turystycznie miejscach. Odlane z metalu figurki powinny być zlokalizowane w pobliżu
ciągów pieszych, ale poza granicami pasa drogowego. Dobrym miejscem do lokalizacji są skwery i
zieleńce, tak aby figurki nie utrudniały ruchu pieszego, rowerowego, czy kołowego. Wygląd
poszczególnych figurek i ich atrybuty oraz lokalizacje ich posadowienia powinny być dostosowane do
kontekstu przestrzennego oraz krajobrazu, a także uzgodnione z Wnioskodawcą, przedstawicielem
Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec oraz jednostek, które władają terenem i będą realizować zadanie
posadowienia figurek w terenie, a następnie je utrzymywać. Figurki powinny być dostosowane
wyglądem do wcześniej posadowionych i tworzyć razem szlak. Z uwagi na charakter miejsca ich
wygląd i lokalizacja powinny uzyskać akceptację Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK,
Plastyka Miasta Krakowa oraz – tam, gdzie będzie taka potrzeba - Biura Miejskiego Konserwatora
Zabytków, a także jednostki miejskiej, która zawiaduje terenami, gdzie mogłyby być posadowione i w
którego gestii będzie sprawa instalacji figurek w przestrzeni, a następnie ich utrzymanie. Projekt w
opinii Wydziału ds. Turystyki z uwagi na miejsca posadowienia figurek będzie przeznaczony głównie
dla mieszkańców Krakowa oraz rodzin z dziećmi odwiedzających miasto.

215 000,00

BO.D7.5/22

Budowa parku linowego i tras
wspinaczkowych na BIELANACH

Linowy, wspinaczkowy plac zabaw to
nowoczesny obiekt zabawowy dla dzieci w
wieku 3-15 lat. Będzie to nowoczesne
miejsce nie tylko do zabawy, ale również do
aktywnego spędzania czasu dzieci i
rodziców na krakowskich Bielanach.

Projekt zakłada budowę parku linowego i tras wspinaczkowych na Bielanach. Inwestycja przyczyni się
do stworzenia estetycznego miejsca do odpoczynku i rekreacji, co wpłynie pozytywnie na
samopoczucie mieszkańców i zachęci ich do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

690 000,00

BO.D7.11/22

Książkomania na Zwierzyńcu–
zakup książek i kodów do ebooków

Wzbogacenie oferty czytelniczej w Filiach
nr 25, 26 i 27 Biblioteki Kraków,
działających na terenie dzielnicy
Zwierzyniec poprzez zakup nowych,
atrakcyjnych książek, w tym z serii „Duże
Litery”, audiobooków, a także zapewnienie
większej liczby kodów

Zwiększenie liczby księgozbioru, zapewnienie czytelnikom dostępu do różnych form książki w
zależności od potrzeb i preferencji, przyciągnięcie do bibliotek nowych użytkowników.

28 500,00

BO.D7.13/22

Ratujemy życie od najmłodszych lat

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
miasta Krakowa poprzez zakup sprzętu do
nauki resuscytacji krążeniowo oddechowej
dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1.
Projekt adresowany jest do wszystkich
mieszkańców Krakowa, a w szczególności
dzielnicy VII.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa.

22 000,00

BO.D7.15/22

Otwarta pracownia ceramiczna w
Przegorzałach

Cykl bezpłatnych warsztatów ceramicznych
dla dzieci i dorosłych oraz wyposażenie
pracowni ceramiki Klubu Kultury w
Przegorzałach w profesjonalny sprzęt
niezbędny do prowadzenia warsztatów
ceramicznych.

Realizacja powyższego przedsięwzięcia byłaby odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez
mieszkańców, którzy chcieliby uczestniczyć w zajęciach ceramicznych w swojej dzielnicy. Obecnie
Klub Przegorzały, jednostka organizacyjna Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, takiej pracowni
nie posiada. Profesjonalnie wyposażona pracownia umożliwiłaby poszerzenie oferty programowej
Centrum Kultury dla mieszkańców i pozwoliłaby na integrację oraz rozwijanie artystycznych pasji.

38 500,00

BO.D7.16/22

Rewitalizacja skweru przy ulicy
Włóczków

Chcemy żeby zaniedbany skwery przy ulicy
Włóczków został obsadzony pięknymi
roślinami. Ubitą ziemię i resztki trawy
zastąpiłyby kwiaty. Wspólnie możemy
sprawić, że miejsce stanie się ozdobą
okolicy!

Projekt zakłada rewitalizację skweru przy ulicy Włoczków w dzielnicy VII. Zadanie będzie obejmowało
uporządkowanie terenu oraz nasadzenia nowych roślin. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy
estetyki okolicy.

22 000,00
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BO.D7.17/22

Remonty ulic Woli Justowskiej,
Przegorzał oraz Olszanicy

Projekt zakłada remont ulic w
następujących lokalizacjach na terenie
Dzielnicy VII Zwierzyniec: - ul. Kogucia; - ul.
Szyszko-Bohusza; - ul. Powstania
Styczniowego.

Działania infrastrukturalne w zakresie remontu ulic w wymierny sposób podniosą estetykę, a także
funkcjonalność oraz bezpieczeństwo wybranych rejonów Dzielnicy VII (Woli Justowskiej, Przegorzał
oraz Olszanicy)

768 500,00

BO.D7.19/22

Piłkarskie marzenia na Zwierzyńcu

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie
szkolenia dzieci uprawiających piłkę nożną.
Projekt zakłada zakup sprzętu, w tym
strojów sportowych, szkolenie z przepisów
przepisów piłki nożnej przeprowadzone
przez sędziego MZPN oraz organizację
turnieju.

Projekt polega na wsparciu dzieci uczestniczących w zajęciach z piłki nożnej na terenie dzielnicy VII
bez względu na przynależność klubową.

75 100,00

BO.D7.21/22

800 darmowych biletów dla
seniorów do Kina "Paradox"

Celem projektu jest zachęcenie
mieszkańców, którzy ukończyli 60. rok
życia, do aktywnego uczestnictwa w życiu
kulturalnym miasta poprzez przekazanie im
800 darmowych biletów do kina. W ramach
inicjatywy każdy senior będzie pójść, za
darmo do kina.

- zachęcenie krakowian, którzy ukończyli 60. rok życia, do aktywnego uczestnictwa w życiu
kulturalnym miasta - edukacja filmowa

14 000,00

BO.D7.25/22

Ekologia na okrągło

Projekt zakłada organizację rodzinnych
wyjazdów, pikników oraz warsztatów
dotyczących ekologii. Ekologia może być
atrakcyjna i ciekawa!!!

- podnoszenie świadomości i wrażliwości ekologicznej dzieci, młodzieży i rodziców - pozyskanie przez
uczestników wiedzy na temat działań proekologicznych oraz wypracowanie dobrych nawyków w tym
obszarze - nawiązywanie więzi społecznych, integracja międzypokoleniowa

BO.D7.26/22

Kino pod gwiazdami

Projekt zakłada organizację kina letniego w
rejonie ZOO lub innym wskazanym przez
mieszkańców. Projekcje filmów odbywałyby
się na wolnym powietrzu.

- stworzenie kolejnej strefy rekreacyjnej i kulturalnej w Krakowie - łączenie pokoleń (seniorów,
rodziców z dziećmi, młodzieży, studentów), okazja do nawiązywania więzi społecznych - edukacja
filmowa

BO.D7.27/22

Doposażenie placu zabaw w
Przegorzałach

Zadanie ma na celu doposażenie
istniejącego placu zabaw w Przegorzałach.

Projekt zakłada doposażenie placu zabaw w Przegorzałach. Zadanie obejmuję wprowadzenie nowych
elementów zabawowych oraz elementów małej architektury takich jak ławko-huśtawki i hamaki.
Projekt obejmuje również zadaszenie istniejącej piaskownicy i wprowadzenie nowych nasadzeń zieleni.
Realizacja zadania pozytywnie wpłynie na mieszkańców zamieszkujących sąsiednie tereny. Dzięki
projektowi najmłodsi oraz ich rodzice zyskają możliwość aktywnego spędzania czasu na świeżym
powietrzu.

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

Projekt stawia na rozwój, doskonalenie i odnowę sprawności psychofizycznej w ramach aktywnego
spędzania wolnego czasu. Treningi pozwolą na działania na rzecz wyrównywania szans młodzieży z
rodzin o trudnej sytuacji życiowej, przeciwdziałaniom patologiom społecznym tj. narkomania,
alkoholizm, promowanie rożnych form sportu, rekreacji i turystyki.

4 800,00

Projekt przewiduje zasadzenie drzew i
zieleni niskiej wzdłuż ulicy GrotaRoweckiego i Bobrzyńskiego. Celem
projektu jest nadanie tym ulicom
charakteru bulwaru miejskiego
ograniczając hałas i zanieczyszczenia.

Projekt zakłada nasadzenia zieleni niskiej wzdłuż ulic Profesora Michała Bobrzyńskiego oraz Grota
Roweckiego. W dzielnicy VIII. Realizacja zadania wzdłuż ulic Grota-Roweckiego i Bobrzyńskiego
wpłynie pozytywnie na estetykę tego miejsca. Dzięki projektowi Kraków zyska kolejną śródmiejską
Zieloną Aleję w gęsto zabudowanym obszarze Ruczaju.

250 000,00

199 000,00

63 000,00

490 000,00

DZIELNICA VIII DĘBNIKI
BO.D8.1/22

Ogólnodostępne zajęcia biegoworuchowe na terenie Dz. VIII

BO.D8.2/22

ZIELONA ALEJA RUCZAJ
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BO.D8.4/22

Boisko i plac zabaw zamiast
cementowni na Zakrzówku

Budowa ogólnodostępnego
wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz
placu zabaw dla dzieci, przeznaczonych do
codziennej zabawy i ruchu na świeżym
powietrzu przez mieszkańców w różnych
grupach wiekowych.

Projekt zakłada budowę wielofunkcyjnego boiska i placu zabaw przy ul. Pychowickiej w Dzielnicy VIII.
Realizacja projektu zaspokoi potrzeby mieszkańców. Budowa wielofunkcyjnego boiska oraz placu
zabaw przyczyni się do aktywizacji młodzieży i wpłynie na stworzenie optymalnych warunków dla
rozwoju i relaksu dzieci oraz aktywności na świeżym powietrzu.

960 000,00

BO.D8.5/22

ścieżka Lubostroń

Wytyczenie ścieżki leśnej / dydaktycznej na
terenie działki nr 78/18 obr. P-35, j. ewid.
Podgórze oraz jej wykonanie w terenie lasu
(ZL.1).

Realizacja zadania wpłynie na zwiększenie możliwości spacerowych dla mieszkańców ulic
osiedlowych, a tym samy zwiększy komfort odpoczynku i obcowania z naturą.

110 000,00

BO.D8.6/22

"Karnawał Zwierząt" - Muzyczne
Ferie Edukacyjne dla dzieci i
młodzieży

"Karnawał Zwierząt" - Muzyczne Ferie
Edukacyjne dla dzieci i młodzieży, to
warsztaty instrumentalne, zajęcia
rytmiczno-taneczne, zwieńczone koncertem
z udziałem orkiestry i solistów.

Realizacja projektu skutkować będzie poszerzeniem oferty skierowanej do dzieci i młodzieży w okresie
karnawału i ferii zimowych. W długofalowej perspektywie projekt przyczyni się do przygotowania
młodych słuchaczy do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu muzycznym i kulturalnym.
Zajęcia i warsztaty realizowane w ramach projektu przyczynią się do rozwoju zainteresowań muzyką
oraz umiejętności i talentów uczestników. Głównym celem projektu jest zwrócenie uwagi na potrzebę
kontaktu z kulturą od najmłodszych lat oraz wykreowanie atrakcyjnej propozycji spędzania wolnego
czasu przez dzieci i młodzież.

31 700,00

BO.D8.8/22

Modernizacja Smoczego Skweru
przy ul. Zachodniej

Projekt przewiduje modernizację Smoczego
Skweru - placu zabaw przy ul. Zachodniej w
oparciu o dokumentację projektową
wykonaną przez Zarząd Zieleni Miejskiej.

Projekt zakłada modernizację istniejącego Wielopokoleniowego Terenu Rekreacyjnego w dzielnicy VIII.
Realizacja przyczyni się do aktywizacji młodzieży oraz wpłynie na stworzenie optymalnych warunków
dla rozwoju i relaksu dzieci oraz aktywności na świeżym powietrzu wśród zieleni.

966 000,00

BO.D8.10/22

Bezpieczny ratownik

Zadanie polega na doposażeniu jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Tyńcu, w
sprzęt ratowniczy niezbędny podczas akcji
ratowniczo- gaśniczych, oraz ubrania
specjalne, hełmy, buty oraz rękawice.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy.

134 000,00

BO.D8.12/22

Kto czyta nie błądzi!

Zakup nowości wydawniczych (książek,
audiobooków, gier), puli kodów książek
elektronicznych, wyposażenia i
wzbogacenie działalności edukacyjnej w
filiach Biblioteki Kraków znajdujących się
na terenie Dzielnicy VIII.

Zwiększenie atrakcyjności lokalu bibliotecznego, zakup nowoczesnego wyposażenia, zwiększenie
dostępności do zbiorów bibliotecznych.

200 100,00

BO.D8.14/22

Kino pod chmurką w Parku
Dębnickim

Projekt zakłada stworzenie cyklu letnich
seansy kinowych pod chmurką w okresie
wakacyjnym.

Realizacja projektu przyczyni się do zintegrowania lokalnej społeczności i zaktywizowania jej udziału w
życiu kulturalnym dzielnicy i miasta. Plenerowa formuła projektu pozwoli również ożywić przestrzeń
publiczną w dzielnicy. Głównym celem projektu jest stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców oraz
poszerzenie oferty wakacyjnych wydarzeń plenerowych.

BO.D8.15/22

Bezpieczny chodnik po zmroku

Budowa oświetlenia parkowego wzdłuż
chodnika prowadzącego przez plac zabaw.
Chodnik ten służy mieszkańcom osiedla
robotniczego jako skrót do komunikacji
tramwajowej.

Projekt zakłada budowę oświetlenia na placu zabaw przy ul. Pietrusińskiego w Dzielnicy VIII. Zadanie
będzie realizowane w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Zarząd Zieleni Miejskiej w
Krakowie. Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych przechodzących przez
plac zabaw.

120 000,00

BO.D8.16/22

Zazieleniamy ul. Gen. Zielińskiego

Projekt zakłada nasadzeń drzew oraz
urządzenie zieleni przy ul. Gen.
Zielińskiego.

Projekt zakłada nasadzenia drzew, krzewów oraz bylin wzdłuż ulicy Generała Zielińskiego w Dzielnica
VIII Dębniki. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy estetyki okolicy.

67 300,00

64 500,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

BO.D8.17/22

Bezpieczne przejście dla pieszych

Celem projektu jest doświetlenie przejścia
dla pieszych na ul. Gen Zielińskiego wraz z
oznakowaniem.

Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów, jak również ruchu
kołowego.

BO.D8.18/22

Czyste Pychowice: kosze na psie
qupy; dbamy i sprzątamy

Doposażenie Pychowic w kosze na psie
odchody przy popularnych trasach
spacerowych. Temat często pojawia się
lokalnym forum. Właściciele psów stojący
przed wizją "maszerowania" na spacer z
psimi odchodami, zostawiają je na miejscu.

Projekt zakłada zakup, dostawę i montaż koszy na psie odchody w Pychowicach, w dzielnicy VIII.
Realizacja zadania wpłynie na wzrost świadomości mieszkańców w sprawie sprzątania po swoich
pupilach i sprawi, że okolica będzie czysta i estetyczna, dzięki czemu będzie zachęcała mieszkańców
do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

BO.D8.19/22

Parki kieszonkowe w Twojej okolicy
:)

Parki kieszonkowy w Twojej okolicy - czemu
nie? Na terenie dzielnicy są niewielkie
działki należące do miasta, które aktualnie
zaniedbane, mogłyby zostać
zagospodarowane na niewielkie parki
kieszonkowe i cieszyć okolicznych
mieszkańców zielenią!

Projekt zakłada utworzenie parków kieszonkowych na terenie Dzielnicy VIII. Inwestycja przyczyni się
do wzrostu terenów zieleni w okolicy. Park będzie pełnić funkcję rekreacyjno- wypoczynkowe i
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.

600 000,00

BO.D8.20/22

Aktywni w Krakowie

Projekt ma na celu zainteresowanie dzieci i
ich rodzin mieszkających na terenie
Dzielnicy VIII Dębniki kulturą Krakowa.
Projekt promuje naukę poprzez organizację
warsztatów edukacyjnych, wyjazdowych,
zajęć cyklicznych, spektakli i półkolonii oraz
integruje społecznie poprzez imprezy
okolicznościowe.

Zajęcia mają na celu wpływać na sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci i rodziców. Rodzice
będą mieli łatwy dostęp do warsztatów rozwojowych dla dzieci i zamiast czasu z laptopem czy
telefonem komórkowym, będą mogli proponować pociechom aktywną formę spędzania czasu z
rówieśnikami. Projekt ma na celu wpływać na zachowanie dzieci, nie tylko poprzez rozwój
umiejętności poznawczych, ale przede wszystkim rozwój emocjonalny, wsparty siłą przynależności do
grupy rówieśniczej, w której dziecko się dobrze czuje. Zwiedzanie okolicznych palcówek kulturalnych i
naukowych wpłynie na lepsze poznanie swojej małej ojczyzny tj. miasta Kraków i jego okolic. Celem
projektu jest zaktywizowanie zarówno dzieci i rodziców do poznania otaczającego ich świata.
Organizacja warsztatów dla rodzin z dziećmi pozytywnie wpłynie na relacje rodzinne, co będzie miały
wpływ na harmonijny rozwój dzieci.

590 000,00

BO.D8.21/22

Stop krzykom! Jak dogadać się z
dziećmi? Bezpłatne warsztaty

Jeśli Twoje dziecko: • Nie słucha albo
często mówi: nie! • Nie chce sprzątać
zabawek albo ubierać się, kiedy musicie
wyjść • Kłóci się i bije z rodzeństwem •
Ogląda za dużo bajek… To szkolenie jest
dla Ciebie. Poznasz skuteczne metody
wychowawcze.

Realizacja projektu wpłynie na funkcjonowanie rodzin, pozwoli na kreowanie świadomego
rodzicielstwa, budowanie długofalowej relacji między rodzicami a dziećmi oraz zmniejszenie liczby
zachowań przemocowych, które zdarzają się w rodzinach. Projekt ma funkcję profilaktyczną.
Realizacja projektu w przestrzeni Dzielnicy będzie bardzo korzystna dla mieszkańców Dzielnicy.

BO.D8.22/22

Sąsiedzkie Śniadanka w Parku
Dębnickim

Nic lepiej nie integruje ludzi jak wspólne
posiłki. A gdyby to były śniadania na
trawie? Sąsiedzkie Śniadanka w Parku
Dębnickim to cykl 6 ogólnodostępnych
spotkań sąsiedzkich dla wszystkich grup
wiekowych, odbywających się w wybrane
weekendy w roku.

Głównymi celami projektu są integracja oraz rozwój społeczności lokalnej, szerzenie idei wspólnego
piknikowania jako metody spędzania czasu wolnego oraz stworzenie przestrzeni do rozmów, a później
wspólnych działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców dzielnicy Dębniki. Pikniki sąsiedzkie
jako wydarzenia o charakterze lokalnym mają niezaprzeczalnie dużą wartość, sprzyjającą
nawiązywaniu międzypokoleniowych, międzysąsiedzkich oraz międzynarodowych więzi. Projekt
idealnie wpisuje się w aktualne potrzeby dzieci, dorosłych i seniorów, którzy po miesiącach izolacji
pandemicznej będą mieć okazję powrotu do wspólnych spotkań, których brak negatywnie odbił się na
zdrowiu psychicznym. Wspólne śniadania będą okazją do budowania i wzmacniania relacji oraz
otwartych postaw wobec drugiego człowieka i bliskości w kręgach rodzinnych i międzysąsiedzkich.
Będą integrować wszystkich mieszkańców dzielnicy Dębniki, bez względu na pochodzenie,
narodowość, język, w którym się komunikują, niepełnosprawność czy status ekonomiczny.

159 050,00

BO.D8.23/22

Rondo Grunwaldzkie - InfoBUS tablice z rozkładem jazdy

Projekt zakłada montaż 2 tablic
informacyjnych na przystankach Rondo
Grunwaldzkie (03 i 04) z czasem przyjazdu
autobusu komunikacji miejskiej oraz

Realizacja zadania wpłynie na poprawę komfortu korzystających z komunikacji miejskiej, poprzez
wzrost poziomu sprawności przekazywania potrzebnych informacji na tablicach informacji
pasażerskiej.

272 000,00

100 000,00

22 000,00

23 150,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

zmianę konfiguracji istniejących tablic
informacyjnych na przystankach Rondo
Grunwaldzkie (01,02 i 05).
BO.D8.25/22

Warsztaty dla rodziców młodego
sportowca

Warsztaty służą wsparciu rodziców w
trudnym procesie wychowywania dzieci.
Dostarczają cennej wiedzy na temat
prawidłowości rozwojowych, metod
postępowania z dzieckiem i radzenia sobie
z własnymi emocjami i przekonaniami w
trudnych sytuacjach.

Rodzice uczestniczący w warsztatach nabędą: 1) solidne umiejętności, jak podążać drogą środka bez
kar i nagród; 2) głębokie zrozumienie, czemu dzieci źle się zachowują i jak temu zaradzić; 3) rzetelną
wiedzę popartą własnym doświadczeniem, wyniesionym z ćwiczeń; każdorazowo „pełną skrzynkę”
praktycznych narzędzi; 4) lepsze poznanie siebie i zrozumienie, jak to jaki/a jesteś, wpływa na twoje
dziecko; 5) wiedzę o objawach wejścia w nastoletni wiek, zmianach, jakie wtedy zachodzą – czyli po
czym poznać, że dziecko staje się nastolatkiem? 6) inną perspektywę patrzenia na nastolatka; 7)
wiedzę gdzie jesteś i gdzie chcesz dotrzeć z nastolatkiem? 8) poznanie swojego stylu rodzicielstwa; 9)
poznanie sposobów na budowanie więzi z nastolatkiem podczas gdy on pozostanie indywidualnością.

33 500,00

BO.D8.27/22

Pychowice - ławeczki i śmietniki
przy Uroczysku Wiszówka

Ustawienie 3 ławek i 2 koszy na śmieci
wzdłuż ścieżki Uroczystko Wiszówka na
odcinku: Gronostajowa - Zakrzowiecka.

Projekt zakłada montaż ławek i koszy na śmieci na odcinku Gronostajowa - Zakrzowiecka na terenie
Dzielnicy VIII. Umiejscowienie elementów małej architektury podniesie komfort życia Mieszkańców,
funkcjonalność wybranych terenów oraz ich estetykę.

14 000,00

BO.D8.28/22

9. Festiwal Sportowy

Festiwal jest świętem całych rodzin.
Oczywiście czekać będzie moc atrakcji dla
dzieci w każdym wieku, ale nie zbraknie ich
również dla tych trochę starszych rodziców i dziadków. Przed nami dzień
pełen konkursów, zawodów, pokazów i
występów!

Festiwal jest świętem dla całej rodziny. Dzień ten będzie wypełniony występami artystycznymi,
malowaniem twarzy, i mnóstwem sportu. celem projektu jest integracji lokalnej społeczności i
krzewienie sportowego ducha w społeczeństwie. Festiwal będzie miał również charakter
charytatywny, w ten sposób wnioskodawca chce pokazać że pomaganie może być fajne i wspólnie
można na prawdę wiele zdziałać.

16 200,00

BO.D8.29/22

Wydarzenia otwarte Festiwalu
"Wschód-Zachód"

Wydarzenia otwarte w ramach
Międzynarodowego Festiwalu Teatru
Ukraińskiego "Wschód-Zachód" pozwolą na
zbliżenie się z ukraińską kulturą
mieszkańcom Dzielnicy i będą możliwością
na kontakt z własną kulturą dla Ukraińców
mieszkającym w Dzielnice

- prezentacja ukraińskiej kultury skierowana do mieszkańców dzielnicy oraz okazja do kontaktu z
własną kulturą dla Ukraińców mieszkających w dzielnicy - promocja ukraińskiej sztuki teatralnej, która
żyje i rozwija się mimo bardzo trudnych warunków wojny - zapoznanie mieszkańców dzielnicy z
wiedzą na temat kultur mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych (eliminacja dyskryminacji
wynikającej z poczucia zagrożenia inną kulturą) - zaangażowanie mieszkańców w dialog
wielokulturowy - zbudowanie trwałych więzi między młodzieżą pochodzącą z różnych kultur.

BO.D8.31/22

800 darmowych biletów dla
seniorów do Kina "Paradox"

Celem projektu jest zachęcenie
mieszkańców, którzy ukończyli 60. rok
życia, do aktywnego uczestnictwa w życiu
kulturalnym miasta poprzez przekazanie im
800 darmowych biletów do kina. W ramach
inicjatywy każdy senior będzie pójść, za
darmo do kina.

- zachęcenie krakowian, którzy ukończyli 60. rok życia, do aktywnego uczestnictwa w życiu
kulturalnym miasta - edukacja filmowa

BO.D8.32/22

Bezpieczni na STRAŻy Twojego
bezpieczeństwa!

Zadanie polega na doposażeniu
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostrzu w
sprzęt ratowniczy i pomocniczy, niezbędny
doprowadzenia akcji ratowniczogaśniczych.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy.

BO.D8.33/22

Pokazy Filmów Ukraińskich w Kinie
Paradox

Pokazy Filmów Ukraińskich w Kinie Paradox
dadzą możliwość mieszkańcom Dzielnicy
poznać ukraińską kulturę filmową różnych
gatunków, a także zwiększą ofertę
kulturalną dla mieszkańców Dzielnicy w
ciekawe wielokulturowe wydarzenia
filmowe.

- umożliwienie mieszkańcom dzielnicy (dorosłym, dzieciom i młodzieży) poznania ukraińskiej kultury
filmowej różnych gatunków - poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców dzielnicy o ciekawe
wielokulturowe wydarzenia filmowe - wsparcie ze strony mieszkańców - poprzez udział w
wydarzeniach kulturalnych - dla uchodźców z Ukrainy oraz integracja różnych grup społecznych i
środowiskowych - budowa porozumienia międzykulturowego na bazie sztuki, kultury i dialogu.

6 200,00

14 000,00

117 000,00

14 500,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania
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BO.D8.34/22

Piłkarskie marzenia na Dębnikach

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie
szkolenia dzieci uprawiających piłkę nożną.
Projekt zakłada zakup sprzętu, w tym
strojów sportowych, szkolenie z przepisów
przepisów piłki nożnej przeprowadzone
przez sędziego MZPN oraz organizację
turnieju.

Projekt polega na wsparciu dzieci uczestniczących w zajęciach z piłki nożnej na terenie dzielnicy VIII
bez względu na przynależność klubową.

295 100,00

BO.D8.37/22

Ekologia na okrągło

Projekt zakłada organizację rodzinnych
wyjazdów, pikników oraz warsztatów
dotyczących ekologii. Ekologia może być
atrakcyjna i ciekawa!!!

- podnoszenie świadomości i wrażliwości ekologicznej dzieci, młodzieży i rodziców - pozyskanie przez
uczestników wiedzy na temat działań proekologicznych oraz wypracowanie dobrych nawyków w tym
obszarze - nawiązywanie więzi społecznych, integracja międzypokoleniowa

199 000,00

BO.D8.39/22

Zielona strefa wypoczynku przy ul.
Strąkowej (SP 158)

Projekt zakłada stworzenie trzech stref
wypoczynku i relaksu na terenie
ogólnodostępnym przy Szkole Podstawowej
nr 158 przy ul. Strąkowej oraz montaż
dodatkowych 3 kamer.

Zielone strefy wypoczynku przeznaczone będą do relaksu i rekreacji na świeżym powietrzu. W ramach
udostępniania ich mieszkańcom, w szczególności będą mogły z nich korzystać osoby oczekujące na
uczniów lub uczestników zajęć dodatkowych organizowanych w szkole. Strefy będą pełnić także
funkcję miejsca dodatkowych spotkań lub zajęć młodzieży po lekcjach.

700 000,00

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

Projekt przewiduje budowę „Parku Łagiewniki” pomiędzy ulicami G.Roi, Turowicza, Fredry oraz
istniejącym ogródkiem jordanowskim i boiskami sportowymi. Park w Łagiewnikach – etap V stanowi
kontynuację prac nad powstawaniem całego parku. Etap V obejmuje np. budowę oświetlenia oraz
dalszą część ścieżek oraz nasadzeń zieleni. Realizacja zadania podniesie walory estetyczne dzielnicy i
stworzy miejsce przyjaznym dla lokalnej społeczności, a co za tym idzie zachęci do spędzania czasu
na łonie natury.

579 265,00

Montaż KARUZELI -dużej dla starszych
dzieci wraz z nawierzchnia bezpieczną,

Projekt zakłada zakup i montaż karuzeli na terenie w Parku Solvay, dzielnica IX. Realizacja zadania
uatrakcyjni istniejący plac zabaw. Dodatkowo, inwestycja podniesie walory estetyczne dzielnicy i
stworzy miejsce przyjazne dla lokalnej społeczności, a co za tym idzie zachęci do spędzania czasu na
łonie natury.

149 990,00

Zakup nowości wydawniczych: książek i
audiobooków, puli kodów książek
elektronicznych, oraz zakup wyposażenia
(gabloty, podpórki, rozdzielacze, ramki
wystawiennicze itp) do filii 34, 33, 32
Biblioteki Kraków, znajdujących się na
terenie Dzielnicy IX.

Promocja czytelnictwa, zwiększenie dostępu do książek tradycyjnych oraz elektronicznych, poprawa
wystroju bibliotek.

49 800,00

BUDOWA CHODNIKA wzdłuż skweru
ŁUKASIŃSKIEGO-HUCULSKA, na którym
znajduje się plac zabaw.

Wzdłuż skweru ulice Łukasińskiego i Huculska łączą się z chodnikiem Trasy Łagiewnickiej.
Wybudowanie chodnika wzdłuż w/w ulic będzie kontynuacją ciągu pieszego, który zapewni
bezpieczeństwo pieszym a zwłaszcza dzieciom.

139 999,00

Projekt zakłada montaż poidełka
miejskiego, tzw. zdroju/pitnika z wodą pitną
przy ogródku Jordanowskim (niedaleko ul.
Do Wilgi) potocznie zwanym Placem
Muzycznym.

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

180 000,00

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego
mieszkańców miasta Krakowa poprzez

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy.

DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI
BO.D9.1/22

Park w Łagiewnikach - etap V

BO.D9.3/22

KARUZELA -duża w PARKU SOLVAY

BO.D9.6/22

Z książką zrozumiesz świat

BO.D9.7/22

BUDOWA CHODNIKA wzdłuż skweru
ŁUKASIŃSKIEGO-HUCULSKA.

BO.D9.8/22

Woda energii doda - poidełko przy
Placu Muzycznym

BO.D9.9/22

Uczymy się pomagać od
najmłodszych lat.

23 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania
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Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania
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zakup sprzętu do nauki resuscytacji
krążeniowo oddechowej z dodatkowym
wyposażeniem dla Jednostki RatowniczoGaśniczej nr 2.
BO.D9.11/22

Park Miejski na Białych Morzach

Projekt zakłada utworzenie parku
miejskiego na Białych Morzach, z
poszanowaniem obecnej tam przyrody, po
wcześniejszym zbadaniu terenu pod
względem zanieczyszczenia gruntu oraz
wykonaniu ekspertyz przyrodniczych i
środowiskowych.

Realizacja projektu zakładającego utworzenie parku miejskiego na terenie Białych Mórz przyczyni się
do stworzenia atrakcyjnej i przyjemnej przestrzeni do odpoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu.
Park będzie pełnić funkcję rekreacyjno- wypoczynkowe i pozytywnie wpłynie na komfort życia
mieszkańców. Ostateczna forma parku zostanie ustalona na etapie konsultacji społecznych, a jego
realizacja odbywać się będzie w oparciu o ustalenia z Wnioskodawcami projektu budżetu
obywatelskiego.

579 000,00

BO.D9.13/22

Do Wilgi - promenada spacerowa
etap III

Projekt przewiduje wymianę nawierzchni
oraz oznakowanie drogi rowerowo/pieszej
wraz z barierkami zabezpieczającymi
stromy brzeg od strony rzeki Wilgi

Realizacja zakresu propozycji wniosku budżetu obywatelskiego poprawi komfort oraz bezpieczeństwo
użytkowników ciągu pieszo-rowerowego.

389 500,00

BO.D9.14/22

Smoczy Skwer na nowo rewitalizacja

Projekt zakłada rewitalizację popularnego
Smoczego Skweru oraz dodanie urządzeń i
nowych atrakcji dla dzieci i młodzieży oraz
montaż poidełka.

Projekt zakłada rewitalizację Smoczego Skweru. Zadanie zakłada odnowienie i wprowadzenie nowych
urządzeń zabawowych takich jak: tablice manipulacyjne, bujaki, hamaki, linarium. Projekt przewiduje
również wyznaczenie ścieżki pieszo-rowerowej oraz montaż poidełka miejskiego. Realizacja zadania
przyczyni się do aktywizacji młodzieży oraz wpłynie na stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju
i relaksu dzieci oraz aktywności na świeżym powietrzu.Dodatkowo zadanie poprawi estetykę okolicy.

460 000,00

DZIELNICA X SWOSZOWICE
BO.D10.1/22

Patrole Policji na terenie osiedli
Dzielnicy X Swoszowice

Projekt zakłada dodatkowe patrole Policji
na terenie osiedli Dzielnicy X Swoszowice:
-Osiedla Opatkowice; -Osiedla Kliny;
-Osiedla Swoszowice -Osiedla Jugowice;
-Osiedla Wróblowice -Osiedla Rajsko
-Osiedla Zbydniowice

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy.

BO.D10.2/22

Nowa nawierzchnia asfaltowa na
ul.Taklińskiego.

Projekt zakłada realizację zadania,
położenie nowego dywanika asfaltowego w
ciągu ulic Taklińskiego/Petrażyckiego,
począwszy od Zakopianki do granicy
Dzielnicy X, do wysokości przydzielonych
środków.

Projekt zakłada remont nawierzchni ciągu ulic Taklińskiego - Petrażyckiego, które charakteryzują się
bardzo dużym natężeniem ruchu zarówno samochodowego, jak i pieszych. Wykonanie nowej
nawierzchni przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu, poprawi
infrastrukturę miejską i estetykę otoczenia.

BO.D10.3/22

Ogólnodostępne zajęcia biegowe
na terenie Dzielnicy X

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

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

BO.D10.6/22

serce na plastikowe nakrętki w
Dzielnicy X

Projekt zakłada zakup i montaż 11
metalowych pojemników "czerwone serca"
na placach zabaw i skwerach w Dzielnicy X.
Polacy od lat zbierają nakrętki od butelek,
które w całości podlegają recyklingowi.

Ewentualna realizacja wnioskowanego projektu Budżetu Obywatelskiego wpłynie pozytywnie na
zwiększenie: 1) osiąganego przez Gminę Miejską Kraków poziomu przygotowania do ponownego
użycia i recyklingu odpadów komunalnych, 2) jakości odpadów komunalnych z tworzyw sztucznych
przekazywanych do recyklerów. Ponadto, środki finansowe związane z opróżnianiem i myciem
pojemników na nakrętki (6 688,44 zł) powinny zostać zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Krakowa na 2024 r. i lata kolejne.

40 000,00

500 000,00

9 600,00

47 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

BO.D10.8/22

Rozczytane Swoszowice

BO.D10.9/22

Kursy Pierwszej Pomocy dla
mieszkańców Dzielnicy

BO.D10.10/22

Promocja Honorowego
Krwiodawstwa

BO.D10.12/22

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

Projekt dotyczy : zakupu nowości
wydawniczych, audiobooków, kodów
dostępu do e-booków. Dofinansowanie
zakupu materiałów eksploatacyjnych i
doposażenie Filii nr 35 w meble.

Wzrost poziomu czytelnictwa, zwiększenie atrakcyjności lokalu bibliotecznego, dotarcie z ofertą do
nowych grup użytkowników, zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności.

20 000,00

Zadbaj o bezpieczeństwo dzieci, swoje i
swoich bliskich. Kursy Pierwszej Pomocy dla
mieszkańców Dzielnicy.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy.

8 000,00

Propagowanie i popularyzowanie idei
honorowego krwiodawstwa

Projekt ważny społecznie w kontekście podniesienia świadomości mieszkańców związanej z
honorowym krwiodawstwem.

2 500,00

Młodzi w bibliotece!

Zakup książek dla dzieci i młodzieży do Filii
nr 36 i Filii nr 37 Biblioteki Kraków oraz
prenumerata czasopism dla dzieci i
młodzieży.

Promocja czytelnictwa wśród młodzieży oraz rodzin z dziećmi, zwiększenie zasobu bibliotecznego o
książki, w tym komiksy oraz o czasopisma dla dzieci i młodzieży.

11 000,00

BO.D10.13/22

MURAL ANTYSMOGOWY przy
MYŚLENICKIEJ zamiast szpetnego
muru

Szpecący mur oporowy przy ulicy
Myślenickiej zamienić w ładny,
funkcjonalny mural antysmogowy. Takie
rozwiązanie, oprócz funkcji muru
oporowego, poprawiłoby znacząco estetykę
oraz będzie kolejnym krokiem w walce z
zanieczyszczeniem powietrza.

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (na podstawie zebranych opinii od Plastyka Miasta, ZDMK)
pozytywnie opiniuje projekt pn. „MURAL ANTYSMOGOWY PRZY MYŚLENICKIEJ ZAMIAST SZPETNEGO
MURU” z następującymi uwagami: • Ze względu na umiejscowienie muralu przy pasie drogowym,
należy mieć na uwadze, że realizowany projekt w swojej formie i zastosowanej kolorystyce nie może
rozpraszać kierowców i opóźniać ich reakcji na drodze oraz innych użytkowników ruchu (zgodnie ze
wskazaniami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego zawartymi w artykule autorstwa Moniki
Gromek, Wpływ reklam na bezpieczeństwo ruchu drogowego i przepisy prawa w tym zakresie,
„Drogownictwo” 10/2020, s. 286), • Projekt muralu winien umożliwiać bieżące kontrolowanie stanu
technicznego muru oporowego, • należy uwzględnić, że ul. Myślenicka cechuje się dużym natężeniem
ruchu, w związku z czym mural będzie poddawany zabrudzeniom drogowym, • z uwagi na
maksymalną wysokość muru oporowego do ok. 2,5 m, niezbędne będzie pokrycie muralu powłoką
antygraffiti, • projekt został negatywnie zaopiniowany przez Panią Plastyk Miasta, a jego realizacja
uwarunkowana będzie pozyskaniem jej akceptacji (właściwa ocena plastyczna dokonywana jest na
podstawie projektu i opisu koncepcji), • zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem nr 2010/2022
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia procedury określającej
zasady opiniowania wniosków dotyczących murali na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, projekt
muralu powinien uzyskać opinię Zespołu ds. murali. W przypadku wyboru tego projektu do realizacji,
zasadnym jest aby wykonawcą był Zarząd Dróg Miasta Krakowa jako zarządca terenu, na którym
znajduje się mur oporowy.

90 000,00

BO.D10.14/22

Budowa ciągu pieszo - rowerowego
wzdłuż ulicy Korpala od
skrzyżowania z ul. Anny Szwed Śniadowskiej do ul. Korpala 24.

Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż
ulicy Korpala od skrzyżowania z ul. Anny
Szwed - Śniadowskiej do ul. Korpala 24.

Zadanie zakłada wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem na odcinku ok.200 m.
Realizacja tego projektu będzie spełnieniem postulatu mieszkańców oraz początkiem realizacji
łączenia osiedli ścieżkami rowerowymi i zachętą do propagowanego przez miasto transportu
rowerowego.

500 000,00

BO.D10.15/22

ODWODNIENIE PARKU MAĆKA I
DOROTY

ODWODNIENIE PARKU MAĆKA I DOROTY,
aby w końcu można było z niego normalnie
korzystać.

Projekt zakłada wykonanie odwodnienia Parku Maćka i Doroty w Dzielnicy X. Koniecznym jest
wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, a następnie wprowadzenie
zaproponowanych rozwiązań. Efektem realizacji projektu będzie poprowadzony odpływ wody, która
obecnie uniemożliwia korzystania w pełni z potencjału w Parku. Inwestycja podniesie walory
estetyczne otoczenia tworząc atrakcyjne miejsce do wypoczynku i rekreacji, jednocześnie służąc
aktywizacji i integracji różnych grup wiekowych Mieszkańców.

507 000,00

BO.D10.16/22

Zielone krzewy przy Opatkowiance

Celem projektu jest zasadzenie zielonych
krzewów na zieleńcu wzdłuż ogrodzenia
Klubu Sportowego Opatkowianka przy

Projekt zakłada odseparowanie zieloną barierą boisk sportowych od ulicy. Nasadzone krzewy poprawią
komfort korzystania z obiektów sportowych wytłumiając hałas ulicy oraz absorbując zanieczyszczenia.
Okolica ulicy Inicjatywy Lokalnej uatrakcyjni wizerunek Dzielnicy X.

40 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

ul.Inicjatywy Lokalnej .Realizacja projektu
sprawi że osiedle stanie się bardziej
zielone, jednocześnie osłoni boisko od ulicy.
BO.D10.17/22

STRAŻACY OCHOTNICY DLA NASZEJ
DZIELNICY

Projekt ma na celu zakup nowego
umundurowania oraz specjalistycznego
sprzętu niezbędnego do działań ratowniczo
– gaśniczych, przeprowadzania szkoleń, a
także zakup materiałów edukacyjnych dla
najmłodszych.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy.

BO.D10.18/22

156 000,00

JAŚNIEJSZE I BEZPIECZNIEJSZE
ZBYDNIOWICE

Modernizacja oświetlenia ulicznego na
terenie osiedla Zbydniowice.

Projekt zakłada wymianę istniejących opraw oświetleniowych na nowe typu LED. Przyczyni się to do
poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu, w szczególności mieszkańców os. Zbydniowic, zmniejszy
koszty eksploatacyjne i poprawi infrastrukturę miejską i estetykę otoczenia.

BO.D10.19/22

Ogólnodostępne pitniki wody w
Opatkowicach i Swoszowicach

Projekt zakłada montaż ogólnodostępnych
pitników wody na terenie osiedli Dzielnicy X
w osiedlach Opatkowice,Swoszowice.

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

360 000,00

BO.D10.20/22

Park Klinówka Parkour

Zadanie polega na budowie strefy Parkour
na Klinach: miejsca bezpiecznego, a
zarazem zachęcającego młodzież oraz
dorosłych do aktywnego spędzania czasu
na świeżym powietrzu. Park Klinówka
Parkour to propozycja budowy systemu
przeszkód do pokonania.

Projekt zakłada budowę drążków i drabinek służących popularnemu obecnie trendowi Street
Workout’u. Inwestycja przyczyni się do stworzenia atrakcyjnej przestrzeni na dynamicznie
rozwijającym się osiedlu Kliny w Dzielnicy X, zachęcając mieszkańców z każdej z grup wiekowych do
aktywnego spędzania czasu i pozwoli na poprawę sprawności fizycznej lokalnej społeczności.

160 000,00

BO.D10.21/22

Pracownia wsparcia i rozwoju dla
dzieci i młodzieży

W ramach projektu „Pracownia wsparcia i
rozwoju dla dzieci i młodzieży” pragniemy
realizować cykle warsztatów o tematyce
społeczno-psychologicznej. Mają się w nim
znaleźć warsztaty logopedyczne,
kreatywne, logorytmiczne, trening
umiejętności społecznych.

Projekt w długoterminowej perspektywie będzie miał na celu wsparcie dla dzieci i młodzieży w
trudnym okresie popandemicznym. Realizacja warsztatów zawartych 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 w funkcjonowaniu w
społeczeństwie.

27 650,00

BO.D10.22/22

Warsztaty rękodzielnicze

Cykl warsztatów ma służyć zachęceniu
uczestników do wykonywania rzeczy
samodzielnie zamiast sięgania po
"gotowce" i skierowany jest do wszystkich
grup wiekowych jak i całych rodzin.

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju zainteresowań i talentów uczestników oraz nabycia
konkretnych umiejętności. Warsztaty rękodzielnicze wyciszą, zrelaksują. 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.

49 100,00

BO.D10.23/22

REMONT CHODNIKÓW:
MERKURIUSZA POLSKIEGO,
KĄPIELOWA, DRUŻBACKIEJ I INNE

Wyremontowane zostaną chodniki wzdłuż
ul. Merkuriusza Polskiego, Kąpielowej i
Drużbackiej, nawierzchnia ul. Osterwy oraz
zostaną wymienione oprawy oświetlenia
ulicznego na ledowe wzdłuż ul.
Grzepskiego.

Projekt zakłada remont wskazanych chodników, nawierzchni ulicy oraz wymianę istniejących opraw
oświetleniowych na nowe typu LED. Przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa i komfortu
uczestników ruchu, zmniejszy koszty eksploatacyjne oraz poprawi infrastrukturę miejską i estetykę
otoczenia

440 000,00

BO.D10.24/22

Przyroda-bawi, wychowuje,
inspiruje

Kreatywne warsztaty w oparciu o
materiały, którymi dysponuje przyroda,
podążając za tematyką Zero Waste,
używając własnej wyobraźni, przy użyciu
podstawowych technik florystycznych
uczymy się podstawowych słów języka

Realizacja projektu skutkować będzie integracją dzieci w szkole, na poziomie klasy, rodziców z dziećmi
na zajęciach, babć i dziadków z wnukami/wnuczkami. Potrzeba zorganizowania wspólnych warsztatów
wynika z chęci spędzenia wspólnego czasu, oderwania się od codziennych obowiązków rodziców,
dziadków, aby skierować uwagę na dziecko i razem uczestniczyć w zdobywaniu nowych umiejętności.
Projekt angażuje również osoby z niepełnosprawnościami, emigrantów, uchodźców, aby podkreślić
wychowawczy aspekt różnorodności otaczającego nas świata.

60 000,00

61 015,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

angielskiego.
BO.D10.25/22

Uczymy się pomagać od
najmłodszych lat.

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego
mieszkańców miasta Krakowa poprzez
zakup sprzętu do nauki resuscytacji
krążeniowo oddechowej z dodatkowym
wyposażeniem dla Jednostki RatowniczoGaśniczej nr 2.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy.

23 000,00

BO.D10.26/22

Przestrzeń dla młodzieży - boisko
do koszykówki na Klinach

Projekt przewiduje budowę boiska do kosza
zlokalizowanego przy ul. Komuny Paryskiej
na Klinach, które powstanie w miejscu
dawnego, nieczynnego boiska.

Projekt zakłada rewitalizację terenu przy Komuny Paryskiej w Dzielnicy X oraz przebudowę
istniejącego boiska. 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.

60 000,00

BO.D10.29/22

ZIELONA DZIELNICA X

Projekt przewiduje modernizację oraz
powstanie nowych miejsc zieleni, stref
odpoczynku, sportu i rekreacji na terenie
Dzielnicy X. Planuje się zmianę
zaniedbanych obszarów na miejsca
przyjazne środowisku i chętnie odwiedzane
przez dzieci i dorosłych.

Projekt zakłada posadzenie krzewów oraz bylin kwitnących oraz wyposażenie zieleńców Dzielnicy X
Swoszowice w małą architekturę. Inwestycja uatrakcyjni otoczenie, wpłynie pozytywnie na odbiór
dzielnicy przez mieszkańców i turystów, zachęcając do spacerowania i spędzania czasu na świeżym
powietrzu.

507 777,00

BO.D10.31/22

REMONTY CHODNIKÓW I DRÓG W
DZIELNICY X

Projekt przewiduje remonty chodników, a
także nowe nakładki asfaltowe na terenie
osiedla Opatkowice, Swoszowice,
Wróblowice.

Projekt zakłada remont wskazanych chodników i nawierzchni ulic ważnych dla poszczególnych osiedli
Dzielnicy X. Przeprowadzenie remontów przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu
uczestników ruchu, poprawi infrastrukturę miejską i estetykę otoczenia.

330 000,00

DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE
BO.D11.1/22

Nowości dla Biblioteki na Piaskach
Nowych

Biblioteka odgrywa kluczową rolę w
integracji społecznej, kształtowaniu postaw,
promocji czytelnictwa, rozbudza i rozwija
pasje, dlatego warto jest poszerzyć jej
ofertę.

Promocja czytelnictwa, wzgobacenie księgozbioru, zwiększenie dostępu do książek elektronicznych,
integracja i aktywizacja różnych grup wiekowych.

50 000,00

BO.D11.2/22

Bezpieczne przejścia dla pieszych
na Kordiana!

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

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na przejściach.

BO.D11.3/22

Bezpieczne przejście dla pieszych
na Bojki!

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

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na przejściu

55 000,00

BO.D11.4/22

Bezpieczne przejście dla pieszych
przy Wysłouchów 1!

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

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na przejściach

55 000,00

BO.D11.5/22

Nowe książki dla bibliotek przy
Halszki, Sławka i Gołaśki

Wzbogacenie księgozbioru bibliotek o
nowości wydawnicze, wymiana
zaczytanych książek z klasyki literatury

Zwiększenie liczby czytelników poprzez systematyczną aktualizację księgozbioru, dostęp do
audiobooków zaspokoi potrzeby seniorów.

67 000,00

100 000,00
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polskiej i obcej oraz lektur szkolnych.
Zakup audiobooków. Zakup drobnego
wyposażenia bibliotecznego: podpórek i
rozdzielaczy do książek.
BO.D11.8/22

Bezpieczne przejście z os.
Kurdwanów Nowy na Piaski Nowe

Doświetlenie i wyróżnienie przejść dla
pieszych zlokalizowanych na ul. Łużyckiej
łączącej osiedla Kurdwanów Nowy i
Piaskami Nowe (na wysokości zespolenia
ul. Łużyckiej z ul. Tuchowską) w celu
zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich
użytkowników ruchu.

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na przejściach.

95 000,00

BO.D11.9/22

Park Tuchowski zamiast drogi

Mieszkańcy z ulicy Tuchowskiej i Kordiana
mówią stop kolejnej drodze. Dlaczego
możesz zagłosować? Chcemy stworzyć
ogólnodostępny zielony park ze strefą
rekreacyjno-wypoczynkową. Park
Tuchowski również dla Ciebie.

Inwestycja polega na utworzeniu strefy rekreacji i wypoczynku na obecnie nieużytkowanych terenach
zielonych przy ul. Tuchowskiej. Poprzez uporządkowanie terenu oraz montaż małej architektury
powstanie przestrzeń przyjazna mieszkańcom zachęcająca do aktywnego spędzania czasu na
świeżym powietrzu. Powstanie parku przyczyni się do nawiązywaniu relacji społecznych oraz stworzy
warunki do poprawy kondycji sportowej mieszkańców.

200 000,00

BO.D11.10/22

Doświetlenie przejść dla pieszych ul. Bochenka

Celem projektu jest doświetlenie czterech
przejść dla pieszych przy ul. Bochenka na
osiedlu Piaski Nowe . Modernizacja ma
poprawić bezpieczeństwo wszystkich
uczestników ruchu drogowego.

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na przejściach.

185 000,00

BO.D11.11/22

Gniazdo mocy KS Orzeł - Budowa
siłowni na świeżym powietrzu

Stworzenie siłowni na świeżym powietrzu
przyczyni się do zwiększenia możliwości
wykorzystania ogólnodostępnego terenu KS
Orzeł poprzez zapewnienie dzieciom i
młodzieży oraz dorosłym dodatkowego
atrakcyjnego spędzenia czasu.

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.D11.12/22

My też chcemy być fit!

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

Propagowanie sportowo - rekreacyjnych form aktywnego spędzania czasu, a przez to podnoszenie i
utrzymywanie jak najdłużej dobrej kondycji psychofizycznej i sprawności ruchowej osób dorosłych.

14 320,00

BO.D11.13/22

Śladami Mikey Tysona - zajęcia
sportowe dla dzieci

Projekt będzie polegał na przeprowadzeniu
bezpłatnych zajęć boksu dla dzieci i
młodzieży szkolnej. Projekt zakłada również
zakup sprzętu sportowego dla dzieci i
młodzieży szkolnej uczęszczającej na
zajęcia sportowe w dyscyplinach Boks i
Kick Boxing do Klubu Sportowego Grappling
Kraków przy ul. Czarnogórskiej 14.

Projekt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkolnej w formie bezpłatnych zajęć w dyscyplinie
boks. Zajęcia będą odbywały się 2 razy w tygodniu w wymiarze 1 h i zostaną przeprowadzone dla 2
grup szkoleniowych.

13 500,00

BO.D11.18/22

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
uczęszczających do szkół.

Wyrównanie szans dzieci i młodzieży w wszechstronnym rozwoju psychofizycznym poprzez sport.
Projekt będzie polegał na przeprowadzeniu bezpłatnych zajęć ju-jitsu dla dzieci uczęszczających do
szkół.

68 000,00
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BO.D11.19/22

444 000 zł 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. 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.

444 000,00

BO.D11.20/22

Ławki i kosze na śmieci w Dzielnicy
XI

Projekt dotyczy zwiększenia liczby ławek
oraz koszy na śmieci w przestrzeni
ogólnodostępnej Dzielnicy XI (przede
wszystkim na głównych ulicach i w
parkach).

Projekt zakłada montaż ławek lub siedzisk na najczęściej uczęszczanych wśród mieszkańców ciągach
pieszych na terenie Dzielnicy XI. Umiejscowienie ławek wzdłuż popularnych szlaków podniesie komfort
życia Mieszkańców, funkcjonalność wybranych terenów oraz ich estetykę.

35 000,00

BO.D11.21/22

99 drzew dla Dzielnicy XI

Projekt dotyczy nasadzenia 99 drzew w
miejscach wskazanych przez mieszkańców
i Radę Dzielnicy XI na obszarze całej
dzielnicy.

Projekt zakłada nasadzenia dużych sadzonek drzew na terenie Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.
Realizacja projektu poprawi estetykę otoczenia oraz w przyszłości będzie sprzyjać Mieszkańcom
poprawiając jakość powietrza i klimatu.

BO.D11.22/22

Zakup strojów łowickich i obuwia
scenicznego dla Krakowiaka

Dokompletowanie strojów łowickich oraz
obuwia scenicznego dla tancerzy i tancerek
reprezentujących MLZPiT "Krakowiak" na
koncertach na terenie Dzielnicy XI i Miasta
Krakowa. Realizacja projektu umożliwi
większej liczbie dzieci prezentacje na
scenie.

Od wielu już lat działalność Międzyszkolnego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Krakowiak” wpisuje
się w wydarzenia kulturalne i edukacyjne Dzielnicy XI w Krakowie. W ramach realizacji projektu
przewidziane jest wyposażenie zespołu w stroje oraz obuwie sceniczne dla tancerzy i tancerek dla
właściwej prezentacji programów artystycznych. Stroje stanowią nieodłączny element występów i
wydarzeń artystycznych Dzięki wsparciu MZPiT „Krakowiak”, którego uczestnikami są dzieci z
przedszkoli i szkół podstawowych, możliwe będzie zaprezentowania się zespołu w środowisku
lokalnym. Tym samym wzbogacona będzie oferta artystyczna dla mieszkańców Dzielnicy XI.

35 000,00

BO.D11.23/22

Ogólnodostępne zajęcia biegoworuchowe na terenie Dz. XI

Zagospodarowanie czasu wolnego
mieszkańców naszej dzielnicy, a w
szczególności dzieci i młodzieży, poprzez
organizację, profesjonalnych, bezpłatnych
zajęć biegowo-ruchowych na terenie Osiedli
Dzielnic Kurdwanów, Wola Duchacka i
Piaski Nowe.

Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży, poprzez
organizację, profesjonalnych, bezpłatnych zajęć biegowo-ruchowych na terenie osiedli Kurdwanów,
Wola Duchacka i Piaski Nowe.

9 600,00

BO.D11.26/22

Skwer Włodzimierza Wolnego

Miejsce pamięci na działkach sąsiednich do
domu Włodzimierza Wolnego, który był
"pamięcią" Woli - zmarłego w wieku 100 lat
w 2021. Ławeczka, stół, nagrania opowieści
p. Wolnego przez słuchawki, przez głośnik.

Projekt zakłada utworzenie skweru będącego jednocześnie miejscem pamięci oraz miejscem
odpoczynku i refleksji. Powstanie zielona, atrakcyjna przestrzeń, która poprawi estetykę otoczenia
oraz będzie pełniła funkcję rekreacyjno-wypoczynkową dla Mieszkańców.

230 000,00

BO.D11.28/22

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.

Ogród sensoryczny ma być miejscem zmysłowych doświadczeń i ma przyczyniać się do rozwoju
psychicznego i fizycznego mieszkańców. Celem organizowanego ogrodu jest aktywna nauka, poprawa
zdrowia mieszkańców oraz zrównoważony rozwój młodych ludzi. Ogród będzie miał również charakter
terapeutyczny. Będzie pomagał osobom zmagającym się z silnym stresem lub przepracowaniem.

99 000,00

BO.D11.29/22

Drwinka - poznajmy ją lepiej

Tereny wzdłuż doliny Drwinki odbiegają od
stereotypowego postrzegania miasta. Tutaj
rządzi natura, a my chcemy ją poznać.

Projekt zakłada organizacje spacerów tematycznych i badawczych poświęconych faunie i florze Parku
Rzecznego Drwinka. Realizacja odbędzie się na terenie Dzielnicy XI w dolinie rzeki Drwinka. Realizacja
projektu pozwoli na zwrócenie uwagi Mieszkańców na otaczającą przyrodę oraz zachęci uczestników
spacerów do angażowania się w działania proekologiczne.

25 000,00
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BO.D11.31/22

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

90 500,00

BO.D11.32/22

Wydarzenia otwarte Festiwalu
"Wschód-Zachód"

Wydarzenia otwarte w ramach
Międzynarodowego Festiwalu Teatru
Ukraińskiego "Wschód-Zachód" pozwolą na
zbliżenie się z ukraińską kulturą
mieszkańcom Dzielnicy i będą możliwością
na kontakt z własną kulturą dla Ukraińców
mieszkającym w Dzielnice

- prezentacja ukraińskiej kultury skierowana do mieszkańców dzielnicy oraz okazja do kontaktu z
własną kulturą dla Ukraińców mieszkających w dzielnicy - promocja ukraińskiej sztuki teatralnej, która
żyje i rozwija się mimo bardzo trudnych warunków wojny - zapoznanie mieszkańców dzielnicy z
wiedzą na temat kultur mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych (eliminacja dyskryminacji
wynikającej z poczucia zagrożenia inną kulturą) - zaangażowanie mieszkańców w dialog
wielokulturowy - zbudowanie trwałych więzi między młodzieżą pochodzącą z różnych kultur.

6 200,00

BO.D11.33/22

Przebudowa ogródka
jordanowskiego przy ul. Heila

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 i ławki dla dorosłych

Projekt zakłada modernizację istniejącego boiska przy ul. Heila. Realizacja zadania uatrakcyjni okolicę,
nowe nasadzenia pozwolą na bezpieczne spędzanie czasu wraz z dziećmi na placu zabaw, bez
narażania się na silne działanie promieni słonecznych.

522 700,00

BO.D11.34/22

Archipelag Skarbów dla młodzieży
szkół podstawowych

Warsztaty profilaktyki zintegrowanej
przeprowadzone dla klas 7 i 8 szkół
podstawowych w dzielnicy.

Przeprowadzone w szkołach podstawowych warsztaty z profilaktyki uzależnień zwiększą wiedzę wśród
dzieci z klas 7 i 8 na temat czynników chroniących

56 000,00

BO.D11.35/22

Pokazy Filmów Ukraińskich w Kinie
Paradox

Pokazy Filmów Ukraińskich w Kinie Paradox
dadzą możliwość mieszkańcom Dzielnicy
poznać ukraińską kulturę filmową różnych
gatunków, a także zwiększą ofertę
kulturalną dla mieszkańców Dzielnicy w
ciekawe wielokulturowe wydarzenia
filmowe.

- umożliwienie mieszkańcom dzielnicy (dorosłym, dzieciom i młodzieży) poznania ukraińskiej kultury
filmowej różnych gatunków - poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców dzielnicy o ciekawe
wielokulturowe wydarzenia filmowe - wsparcie ze strony mieszkańców - poprzez udział w
wydarzeniach kulturalnych - dla uchodźców z Ukrainy oraz integracja różnych grup społecznych i
środowiskowych - budowa porozumienia międzykulturowego na bazie sztuki, kultury i dialogu.

14 500,00

BO.D11.36/22

600 000zł na rewitalizację Parku
Duchackiego

"Z miłości do przyrody i wielkiej sympatii
do Podgórza Duchackiego i jego
mieszkańców chcę przyspieszyć
rewitalizację naszego pięknego Parku
Duchackiego. Stąd projekt dofinansowania
go kwotą 600 000zł" - Krzysztof Kot, radny
Dzielnicy XI.

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.
Park będzie stanowił enklawę zieleni zapraszając mieszkańców do wspólnego spędzania czasu.

600 000,00

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.

300 000,00

DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM
BO.D12.2/22

Wybieg dla psów Park Rżąka
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BO.D12.3/22

Ogólnodostępne zajęcia biegoworuchowe na terenie Dz. XII

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

Realizacja projektu pozwoli na zorganizowanie treningów na wysokim poziomie, co przyciągnie
mieszkańców i zachęci do aktywnego spędzania czasu wolnego. Ponadto zajęcia wpłyną m. in. na
rozwój aktywności fizycznej, wyrównanie szans młodzieży o trudnej sytuacji życiowej, przeciwdziałania
patologiom społecznym, promowanie rożnych form sportu, rekreacji i turystyki.

BO.D12.4/22

MEGA Plac Zabaw Na Osiedlu
Złocień

Znajdziecie tu strefy zabawy dla dzieci w
każdym wieku: maluchów, przedszkolnych,
jak i dzieci w wieku szkolnym. Plac zabaw
będzie bardzo duży i pełen fajnych
sprzętów, między innymi spora zjeżdżalnia,
podwójna tyrolka, trampoliny.

Projekt zakłada stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku zarówno dla dzieci młodszych jak i dla
młodzieży na osiedlu Złocień w Dzielnicy XII. W ramach zadania zaplanowano budowę placu zabaw
wyposażonych w atrakcyjne, nieszablonowe elementy zabawowe. Pozwoli to na podwyższenie
atrakcyjności osiedla i Dzielnicy, cieszącego się dużą popularnością wśród okolicznych Mieszkańców.

730 000,00

BO.D12.5/22

Zróbmy sobie dobrze - mindfulness
dla mieszkańców dwunastki

Zróbmy sobie dobrze to innowacyjna i
niepowtarzalna możliwość złapania
kontaktu z własnymi emocjami, potrzebami
i pragnieniami, a także własnym ciałem i
oddechem. To skupienie się w chwili
obecnej TU i TERAZ bez oglądania się za
tym co było i będzie.

Projekt utrzymany w klimacie slow-life i dbałości o siebie, pozwalający na oderwanie się od
codziennego biegu oraz integrację mieszkańców Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim. Ze względu na
kompleksowe zapewnienie dogodnych warunków uczestnikom (opieka nad dziećmi, poczęstunek,
kierunek uważnościowych i sfokusowanych na sobie warsztatów), pozwala na uaktywnienie osobom,
które ze względu na brak opieki nad dziećmi nie uczestniczą w spotkaniach tego typu. Proponowane
wsparcie, zarówno podczas spotkań, jak również poprzez doraźne konsultacje on-line - jest szansą nie
tylko na nauczenie się uważności względem swoich potrzeb i koncentracji na swoich emocjach, ale
również wdrożenie tej nauki w życie - tym bardziej, że czas realizacji projektu jest dość długi. Projekt
stanowi tematyczne novum na terenie Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim.

80 696,00

BO.D12.7/22

Skatepark na Bieżanowie

Projekt zakłada wybudowanie nowego,
nowoczesnego skateparku przy ul.
Aleksandry - w miejscu, w którym obecnie
znajduje się stara infrastruktura sportowa z
elementami skateparku oraz montaż
dodatkowego oświetlenia tego terenu.

Projekt zakłada modernizację istniejącego skateparku na terenie parku Aleksandry. Realizacja
inwestycji przyczyni się do integracji lokalnej społeczności, budowania wzajemnych relacji sąsiedzkich,
wspólnego spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i
dorosłych mieszkańców miasta Krakowa.

739 464,00

BO.D12.8/22

Ukwiecony Bieżanów

Projekt polega na nasadzeniu kwiatów
ozdobnych w kilku miejscach na osiedlu
Nowy Bieżanów. Konkretna lokalizacja
zostanie ustalona w trakcie realizacji
projektu.

Projekt zakłada nowe nasadzenia na terenie Dzielnicy XII - Bieżanów Prokocim. Realizacja zadania
wpłynie na poprawę estetyki terenu i jakości powietrza poprzez powiększenie zasobu zieleni.

150 000,00

BO.D12.11/22

Kochaj, czytaj, podaj dalej!

„Kochaj, czytaj, podaj dalej!” to projekt
mający na celu zakup książek z klasyki
literatury polskiej i światowej oraz
bestsellerów książkowych (w tym nowości
wydawniczych).

Zwiększenie zasobu materiałów bibliotecznych, poprawa oznakowania zbiorów i informacji wizualnej
oraz estetyki filii.

8 000,00

BO.D12.12/22

Spotkajmy się przy altanie!

W ramach projektu chcemy postawić altanę
drewnianą z zadaszeniem dla potrzeb
seniorów dzielnicy XII, a w wolnej chwili
inne grupy społeczeństwa będą mogły
korzystać dla spotkań i wydarzeń

Projekt zakłada utworzenie atrakcyjnego miejsca do wypoczynku w otoczeniu przyrody. W ramach
zadania przewiduje się zakup i montaż drewnianej altanki, ławek oraz stołu. Inwestycja przyczyni się
do stworzenia atrakcyjnej przestrzeni do odpoczynku i rekreacji, stworzy nowe miejsce do spędzania
czasu na świeżym powietrzu, a dodatkowo przyczyni się do integracji społeczeństwa.

110 000,00

BO.D12.13/22

Siłownia i teren wypoczynkowy
koło Orlika

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

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.

364 500,00

4 800,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

BO.D12.14/22

Muzyka i Sacrum wiosną

BO.D12.15/22

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

Muzyka i Sacrum wiosną - to cykl
bezpłatnych imprez dla mieszkańców
Dzielnicy Bieżanów-Prokocim. Kulturalne
centrum - poza centrum. Blisko - Bezpłatnie
- Bez barier

Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na promocję i kontakt z kulturą wysoką oraz zachęci
mieszkańców do częstszego korzystania z takiej formy. Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie
ze strony lokalnej społeczności i przyczyni się do powstania nowej oferty kulturalnej. Jego realizacja
będzie przeciwdziałać wykluczeniu z uczestnictwa w kulturze określonych grup społecznych - osób z
niepełnosprawnościami, seniorów oraz osób o niskim statusie ekonomicznym.

34 715,00

Muzyka i Sacrum jesienią

Muzyka i Sacrum jesienią - to cykl imprez
artystycznych dla mieszkańców Dzielnicy
XII - Bieżanów-Prokocim. Kulturalne
centrum - poza centrum. Blisko - Bezpłatnie
- Bez barier

Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na promocję i kontakt z kulturą wysoką oraz zachęci
mieszkańców do częstszego korzystania z takiej formy. Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie
ze strony lokalnej społeczności i przyczyni się do powstania nowej oferty kulturalnej. Jego realizacja
będzie przeciwdziałać wykluczeniu z uczestnictwa w kulturze określonych grup społecznych - osób z
niepełnosprawnościami, seniorów oraz osób o niskim statusie ekonomicznym.

23 095,00

BO.D12.17/22

"Czytam, więc jestem"

„Czytam, więc jestem” - to zakup zbiorów
(książek, komiksów, książek z serii „Duże
Litery”, audiobooków, gier planszowych) do
filii Biblioteki Kraków zlokalizowanych na
terenie Dzielnicy XII, a także
przeprowadzenie spotkań autorskich i
warsztatów.

Zwiększenie dostępności do nowości wydawniczych, poszerzenie oferty biblioteki, ułatwienia dla osób
z dysfunkcją wzroku, uatrakcyjnienie zbiorów dla dzieci i młodzieży. Rozbudowanie działalności
edukacyjnej i artystycznej przy użyciu nowoczesnych technologii.

71 000,00

BO.D12.18/22

Historia Bieżanowa - dla każdego

Na 60 nośnikach elektronicznych USB
zostanie nagranych 2 filmy i 17 książek o
historii Bieżanowa. Nośniki trafią do szkół,
bibliotek publicznych i instytucji
zajmujących się w dzielnicy edukacją i
kulturą w celu udostępniania mieszkańcom.

Popularyzacja historii o Bieżanowie, digitalizacja zbiorów i zachowanie ich dla przyszłych pokoleń.

10 200,00

BO.D12.19/22

Postój przy stacji Prokocim

Wyremontowanie nawierzchni placu
kończącego ulicę Szymona Czechowicza.
Plac służy mieszkańcom oraz osobom
przesiadającym się na stacji PKP Kraków
Prokocim.

Poprawa komfortu życia mieszkańców.

45 000,00

BO.D12.20/22

Remont chodników na Osiedlu
Nowy Prokocim

Remont chodników przy ulicy Kurczaba: działka ewidencyjna nr 354/63 obręb nr 55
przy parkingu na wysokości Kurczaba 12
(około 65 m2), - działka ewidencyjna nr
355/14 obręb nr 55 pomiędzy Kurczaba 3, a
Kurczaba 9 (około 10 m2)

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców.

85 000,00

BO.D12.21/22

Remont nawierzchni ulicy Kurczaba

Projekt dotyczy remontu nawierzchni ulicy
Kurczaba na długości ok 165 metrów na
działce ewidencyjnej nr 368/15 obręb nr 55

poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców

300 000,00

BO.D12.22/22

Połączone parki

Cel projektu to poprawa komunikacji
między parkami Jerzmanowskich i Lilli
Wenedy. Obecnie żeby przejść między nimi
trzeba pokonać spory odcinek wzdłuż
ruchliwej ulicy, lub przejść ulicą bez
chodnika. Budowa 100 m. chodnika i
mostku poprawi sytuację.

Inwestycja polegająca na połączeniu parku Jerzmanowskich oraz Lili Wenedy poprzez utworzenie
przejścia pieszego przez ul. Ściegiennego oraz budowę kładki nad Drwinką. Podjęte działania
umożliwią mieszkańcom bezpieczniejsze przemieszczanie się pomiędzy sąsiednimi parkami i zachęcą
ich do aktywniejszego spędzania czasu.

739 464,00

BO.D12.23/22

Centrum Pomocowe dla
mieszkańców Dzielnicy XII

Będzie to kontynuacja prowadzonego od
kilku lat Centrum Pomocowego dla

Projekt zakłada niesienie pomocy drugiemu człowiekowi poprzez aktywny udział mieszkańców
dzielnicy XII dla innych mieszkańców Dzielnicy. Zwrócenie uwagi na potrzeby drugiego człowieka

134 800,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

mieszkańców Dzielnicy XII. Projekt oparty
jest na budowaniu przestrzeni w której
osoby potrzebujące mogą spotkać się z
osobami chcącymi pomagać.

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.

Cykl wydarzeń promujących twórczość
Jacka Kaczmarskiego, a także autorską
twórczość współczesnych pieśniarzy.

Festiwal Bardów jest już II edycją cyklu wydarzeń muzycznych inspirowanych twórczością Jacka
Kaczmarskiego, a także autorskiej twórczości współczesnych pieśniarzy. Wydarzenia oferuje udział w
konkursach na najlepsze wykonanie piosenki Jacka Kaczmarskiego skierowane do dorosłych i
młodzieży wykonujących piosenki pieśniarza. Ponadto zaplanowano spotkania z młodymi artystami
oraz warsztaty wokalne i instrumentalne. Realizacja zadania przyczyni się do wzmocnienia pozycji
Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim jako przestrzeni gościnnej dla wydarzeń artystycznych.

35 300,00

BO.D12.24/22

Festiwal bardów inspirowany
muzyką Kaczmarskiego. Edycja II

BO.D12.25/22

Sportowe Wakacje w Centrum
Sportu w Bieżanowie

Projekt zakłada zorganizowanie i
przeprowadzenie bezpłatnych treningów z
PIŁKI NOŻNEJ, ZAPASÓW, AKROBATYKI I
AEROBIKU SPORTOWEGO dla dzieci i
młodzieży (chłopców i dziewczynek) oraz
zajęcia FITNESS dla dorosłych i
GIMNASTYKA DLA SENIORA.

Projekt zakłada zorganizowanie i przeprowadzenie bezpłatnych treningów z piłki nożnej, zapasów,
akrobatyki oraz aerobiku sportowego dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia fitness dla dorosłych, jak
również gimnastykę dla seniora.

95 120,00

BO.D12.26/22

Sportowy Prokocim - akrobatyka i
zapasy dla dzieci w szkole

Projekt zakłada prowadzenie zajęć z
elementami zapasów, akrobatyki oraz
gimnastyki sportowej. Zajęcia skierowane
dla dzieci i młodzieży. Prowadzone będą na
profesjonalnej macie zapaśniczej pod
okiem doświadczonych, licencjonowanych
trenerów.

Projekt zakłada prowadzenie zajęć z elementami zapasów, akrobatyki oraz gimnastyki sportowej.
Zajęcia skierowane dla dzieci i młodzieży, prowadzone będą na profesjonalnej macie zapaśniczej pod
okiem doświadczonych, licencjonowanych trenerów.

35 000,00

BO.D12.28/22

Doposaż Park

Doposażenie parku Aleksandry w małą
architekturę , oraz budowa brakującego
oświetlenia.

Projekt zakłada doposażenie Parku Aleksandry w elementy małej architektury oraz budowę
brakującego oświetlenia. 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.

500 000,00

BO.D12.29/22

Czas dla seniora

Zorganizowanie kilku-kilkunastu wycieczek
/ wyjść dla seniorów z dzielnicy XII,
zarówno po Krakowie jak i Małopolsce.
Wycieczki będą ogólnodostępne dla osób
powyżej 60 roku życia z terenu dzielnicy
XII, które zgłoszą się do udziału na wyjazd
po ogłoszeniu zapisów (liczy się kolejność
zgłoszeń).

Projekt przyczyni się do zwiększenia aktywizacji osób starszych z miasta Krakowa. Pozwoli również na
nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni.

50 000,00

BO.D12.30/22

Muzyka Mistrzów w Sanktuarium
Najświętszej Rodziny

Muzyka Mistrzów w Sanktuarium
Najświętszej Rodziny to 3 wielkie koncerty
inspirowane muzyką sakralną. KONCERT
PASYJNY 04.04.2023; KONCERT
FAMILIADOWY 23.09.2023; KONCERT
KOLĘDOWO-SYLWESTROWY 30.12.2023.

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.D12.32/22

LEDowa odnowa - Wymiana opraw
latarni na terenie Dz. XII

W ramach projektu planowana jest
wymiana 162 sodowych opraw lamp
ulicznych na oprawy typu LED na obszarze
Dz. XII pomiędzy ul. Bieżanowską, ul.

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

649 500,00
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Wielicką oraz ul. Ściegiennego i ul. Żabią.
Nowe oświetlenie uzyskają wszystkie ulice
na obszarze 80 ha.
BO.D12.33/22

Alosza AWDIEJEW- koncert
plenerowy

Plenerowy występ znanego artysty Aloszy
Awdiejewa w na scenie w Parku
Jerzmanowskich.W programie: pieśni
antywojenne, romanse, anegdoty i
monologi.

Koncert plenerowy to wydarzenie muzyczne, które zostanie zorganizowane w Parku Jerzmanowskich
na obszarze Dzielnicy XII. Wydarzenie muzyczne przyczyni się do wzbogacenia oferty kulturalnej oraz
zwiększenia aktywności i zainteresowania mieszkańców dzielnicy sprawami kultury i sztuki. Ponadto
realizacja zadania wzmocni pozycję Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim jako przestrzeni otwartej i
gościnnej dla wydarzeń artystycznych.

44 500,00

BO.D12.34/22

Odkryj chlubę Prokocimia

Odkryj chlubę Prokocimia - potęga
brzmienia francuskich organów
symfonicznych! Celem projektu jest
popularyzacja, edukacja i upowszechnienie
wiedzy na temat wyjątkowego instrumentu
muzycznego w postaci prokocimskich
organów piszczałkowych.

Realizacja projektu przyczyni się do popularyzacji, edukacji i upowszechnienia wiedzy na temat
wyjątkowego instrumentu muzycznego - prokocimskich organów piszczałkowych. Projekt umożliwi
mieszkańcom dzielnicy skorzystanie z tej wyjątkowej oferty kulturalnej, niezależnie od statusu
materialnego. Dodatkowo realizacja projektu zapewni walor edukacyjny i uwrażliwi młode pokolenie.

127 800,00

BO.D12.35/22

Drwinka - zróbmy Park i poznajmy
go lepiej

Tereny wzdłuż doliny Drwinki odbiegają od
stereotypowego postrzegania miasta. Tutaj
rządzi natura, a my chcemy jej pomóc i ją
poznać

Projekt zakłada nasadzenia dużych drzew i krzewów na działkach nad Drwinką. Dodatkowo
przewidziano spacery edukacyjne z mieszkańcami oraz opracowanie broszury pozwalającej na lepsze
poznanie Parku. Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na estetykę otoczenia, nowe zasoby zieleni
stworzą przyjazną przestrzeń i wpłyną na poprawę jakości powietrza a także zachęci Mieszkańców do
aktywności.

355 000,00

BO.D12.39/22

Cykl spektakli teatralnych dla
Dzielnicy XII

Projekt dotyczy realizacji cyklu
przedstawień teatralnych dla mieszkańców
Dzielnicy XII.

Głównym celem projektu jest wzbogacenie życia kulturalnego mieszkańców dzielnicy oraz integracja
społeczności lokalnej wokół wydarzeń kulturalnych - spektakli teatralnych oraz wydarzeń
artystycznych. Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na promocję i kontakt z kulturą oraz zachęci
mieszkańców do częstszego korzystania z takiej formy odbioru sztuki.

23 500,00

BO.D12.40/22

Bezpieczne przejście - ulica Teligi

Przy skrzyżowaniu ulic Teligi i Wallenroda
znajduje się przejście dla pieszych
przecinające jezdnie i tory tramwajowej.
Zamontowanie barierek uniemożliwi
wtargnięcie na tory, które są ułożone w
chodniku co sprawia, że są mało widoczne.

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na przejściu.

BO.D12.41/22

Uczymy się pomagać od
najmłodszych lat

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego
mieszkańców miasta Krakowa poprzez
zakup sprzętu do nauki resuscytacji
krążeniowo oddechowej z dodatkowym
wyposażeniem dla Jednostki RatowniczoGaśniczej nr6.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa.

23 000,00

BO.D12.44/22

Bezpiecznie ze Strażą Pożarną

Propagowanie bezpiecznych zachowań
wśród dzieci poprzez zakup
wielkoformatowych gier tematycznych,
edukacyjnych dla dzieci.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa.

8 570,00

Projekt zakłada powstanie zielonej i
bezpiecznej przestrzeni dla mieszkańców
Starego Podgórza: 1. nowe latarnie,

Projekt zakłada nasadzenia drzew i krzewów, wymianę oświetlenia oraz budowę oświetlenia na
przejściu dla pieszych przy szkole. Zaproponowane działania zwiększą atrakcyjność obszaru osiedla.
Budowa dedykowanego oświetlenia na przejściu dla pieszych i wymiana oświetlenia ulicznego i

7 250,00

DZIELNICA XIII PODGÓRZE
BO.D13.2/22

Zielony kwartał Śliska-MiteryKrasickiego-Kutrzeby

420 000,00

Numer
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Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

2. nasadzenia drzew,krzewów i traw 3.
doświetlenie przejścia przy Szkole
Podstawowej nr 26

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

Szacunkowy
koszt

BO.D13.3/22

Kiedy odjedzie mój autobus z
Matecznego?

Instalacja 2 sztuk elektronicznych tablic
pokazujących rzeczywisty (uzwględniający
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.

250 000,00

BO.D13.4/22

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 budowę ścieżki przy popularnym szlaku komunikacyjnym wzdłuż ulicy Kiełkowskiego
oraz postawienie przy niej ławek i koszy na śmieci a także nasadzenie nowej zieleni. Inwestycja
podniesie walory estetyczne terenu, stworzy bardziej atrakcyjną i przyjazną przestrzeń.
Umiejscowienie ławek podniesie komfort życia Mieszkańców, funkcjonalność wybranych terenów oraz
ich estetykę.

160 000,00

BO.D13.6/22

Podgórski Tajemniczy Ogród
(Ogród Społeczny)

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 przewiduje założenie Ogrodu Społecznego jako uzupełnienie przeznaczenia terenu pod
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Realizacja tej inicjatywy zaktywizuje Mieszkańców oraz
pozytywnie wpłynie na integracje lokalnej społeczności. Ogród Społeczny przyczyni się również do
nauki uprawy warzyw, pracy w grupie oraz odpowiedzialności i systematyczności.

472 500,00

BO.D13.7/22

Baśniowy Ogród

Projekt Baśniowy Ogród jest kontynuacją
zeszłorocznego projektu pod tym samym
tytułem. Myślą przewodnią projektu jest
zieleń, zieleń która aktywizuje i edukuje.
Baśniowy Ogród będzie ogrodem otwartym
dla każdego.

Projekt zakłada kontynuację rewitalizacji 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.

250 000,00

BO.D13.8/22

"Kolędujmy wszyscy wraz..."

„Kolędujmy wszyscy wraz...” to podróż do
krainy najpiękniejszych polskich kolęd i
pastorałek. Bo nic tak ludzi nie jednoczy,
jak wspólny śpiew. Projekt skierowany jest
do szerokiej publiczności, każdy
mieszkaniec może w im uczestniczyć.

Głównym celem projektu jest podtrzymywanie i upowszechnianie pięknej, polskiej tradycji
kolędowania. Realizacja projektu skutkować będzie integracją lokalnej społeczności poprzez kontakt z
muzyką na żywo. W perspektywie długoterminowej realizacja projektu wzbogaci świąteczną ofertę
kulturalną miasta.

51 000,00

Projekt zakłada organizację koncertu kolęd
w kościele św. Kingi (ul. Siemomysła). W
kościele tym na Osiedlu Kabel
organizowane były koncerty kolęd od roku
2014. Planowane jest zaproszenie jednego
z następujących wykonawców :
- Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz
- Dorota Miskiewicz
- Zespół Skaldowie
- Irena Santor
- Zespół Pectus

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

BO.D13.12/22

Pilates i zajęcia nordic walking

Projekt zakłada bezpłatne
zagospodarowanie czasu wolnego poprzez
organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych
zarówno na sali gimnastycznej jak również
na zewnątrz. Skierowany jest do młodzieży
i osób dorosłych, mieszkańców dzielnicy
XIII Podgórze.

Projekt zakłada bezpłatne zagospodarowanie czasu wolnego poprzez organizację zajęć sportowo rekreacyjnych zarówno na sali gimnastycznej jak również na świeżym powietrzu. Skierowany jest do
młodzieży i osób dorosłych , mieszkańców dzielnicy XIII Podgórze.

BO.D13.15/22

OKO, UCHO, RĘKA, NOS - każdym
zmysłem poczuj coś!

Stworzenie rzetelnej i kompleksowej sali
sensoryczno-wizualnej do zabawy, nauki,
rewalidacji, rehabilitacji i wspomagania
rozwoju zmysłów dzieci, młodzieży i osób
starszych mieszkających w dzielnicy XIII.

Długoterminowym efektem realizacji projektu na podstawie informacji zawartej we wniosku jest
Stworzenie rzetelnej i kompleksowej sali sensoryczno-wizualnej do zabawy, nauki, rewalidacji,
rehabilitacji i wspomagania rozwoju zmysłów dzieci, młodzieży i osób starszych mieszkających w
dzielnicy XIII.

277 200,00

BO.D13.16/22

U-DA-SIE ! Rewitalizacja Schodów
Kalwaryjska-Zamoyskiego

Celem projektu jest rewitalizacja schodów
w Podgórzu między ul.Kalwaryjską a ul.
Zamoyskiego wg projektu, który zapewni
zarówno renowację schodów jak i stworzy
w przestrzeni między budynkami przyjazny
dla mieszkańców- zakątek do odpoczynku.

Rewitalizacja schodów o długości około 45 m spowoduje, że przywrócone zostaną walory techniczne i
estetyczne niniejszego obiektu.

902 000,00

BO.D13.17/22

Zielona Przystań w centrum
Płaszowa

Projekt zakłada utworzenie
zagospodarowanego terenu zielonego na
działce nr. 53/15 P-17 Podgórze, przy
skrzyżowaniu ulic Płaszowskiej i Paproci.
Zagospodarowanie wg. projektu
opracowanego ze środków Dzielnicy XIII
Podgórze.

Projekt zakłada stworzenie zielonej enklawy na terenie Dzielnicy XIII, w ramach prac zaplanowano
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.

350 000,00

BO.D13.18/22

Po - Covidova Integracja Społeczna

Projekt zakłada organizację 6 pikników w
osiedlach na terenie Dzielnicy XIII Podgórze
Tereny:
- Bagry
- ulica Lipska
- osiedle Przewóz
- osiedle Rybitwy
- osiedle Kabel
- łąka pod Fortem Benedykt

Realizacja projektu będzie obejmować organizację wydarzeń plenerowych na terenie Dzielnicy XIII
Podgórze. Głównym celem projektu jest integracja lokalnej społeczności i zaktywizowania jej udziału w
życiu kulturalnym oraz odnowienia więzi społecznych po okresie izolacji związanej z pandemią.
Plenerowa formuła projektu pozwoli również ożywić przestrzeń publiczną w dzielnicy.

282 000,00

Każde z wydarzeń ma mieć charakter
pikniku osiedlowego na który złoża się:
- występy dzieci z sąsiadujących szkół i
przedszkoli
- blok animacji dla najmłodszych
W zależności od możliwości technicznych
przewidywany jest także plac zabaw dla
dzieci (dmuchańce, karuzele, trampoliny...)
oraz koncerty muzyki popularnej (około 4-6
godzin).
Dodatkowa możliwość prezentacji
lokalnych stowarzyszeń, fundacji i innych
organizacji. Każde z wydarzeń będzie też

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt
13 302,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

okazją do poznania okolicy. Do dwóch
wydarzeń zlokalizowanych na terenie
Zalewu Bagry oraz łąki pod Fortem
Benedykt planowane jest uzupełnienie
programu poprzez przygotowanie spaceru z
przyrodnikiem (Zalew Bagry) oraz
historykiem (Fort Benedykt).
BO.D13.19/22

Spragnieni nowych książek – zakup
nowości do Filii nr 46

Zakup nowości wydawniczych dla
dorosłych, dzieci i młodzieży, w tym
audiobooków. Zakup kodów dostępu do
platformy e-booków, folii do oprawy książek
do Filii nr 46 Biblioteki Kraków. Wsparcie
finansowe dla jedynej Filii zlokalizowanej w
Dzielnicy XIII

Wzrost liczby czytelników, dostosowanie księgozbioru do potrzeb osób starszych i słabowidzących,
dostęp do książek elektronicznych.

BO.D13.23/22

Nowa fontanna na Rynku
Podgórskim

Projekt zakłada zaprojektowanie i
zainstalowanie nowej fontanny na Rynku
Podgórskim

Realizacja projektu doprowadzi do wykonania nowej fontanny na terenie Rynku Podgórskiego, w
miejscu istniejącej i zwiększy atrakcyjność Podgórza.

BO.D13.24/22

Tablica informacyjna w Parku
Stacja Wisła

Projekt zakłada umieszczenie tablicy
informującej o historii miejsca, w którym
obecnie znajduje się Park Stacja Wisła.

Projekt opiera się na teorii i praktyce Interpretacji Dziedzictwa. Jest niezwykle cenną inicjatywą, która
włącza w realizację mieszkańców - sąsiadów Parku Stacja Wisła. Jego rola edukacyjna, społeczna,
użytkowa jest nie do przecenienia. Dzięki projektowi mieszkańcy nie tylko poznają historię
otaczającego ich terenu, dziś zamienionego w park, ale podczas wspólnej pracy (nad treścią tablicy)
utrwalą tę wiedzę pomagając zrozumieć otaczająca przestrzeń przyszłym pokoleniom. Jest to działanie
w duchu partycypacji społecznej oparte o dziedzictwo i tożsamość. Po dokonaniu na podstawie § 15
ust. 1 i 5 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (uchwała nr LI/1410/21 Rady Miasta
Krakowa z dnia 13.01.2021 r.), oceny merytoryczno – prawnej pod kątem spełnienia kryteriów
wskazanych w § 1 ust. 2, § 2-3 i § 17 ust. 1 cyt. Regulaminu oraz powołując się na pozytywną opinię
wyrażoną przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie z dnia 19.07.2022 r. sprawa znak IB.53.83.22.KK,
Muzeum Krakowa, pozytywnie opiniuje projekt, stwierdzając, że jest on zgodny z powołanymi
przepisami.

BO.D13.25/22

Jedyne dożynki w Krakowie na
osiedlu Przewóz

Projekt zakłada organizację dożynek na
osiedlu Przewóz.

Realizacja projektu ma na celu pogłębienie tożsamości lokalnej mieszkańców, którzy podejmują
działania związane z pielęgnowaniem i kultywowaniem prastarej tradycji święta plonów,
przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Projekt przyczyni się również do aktywizacji i integracji
wszystkich grup społecznych oraz odnowienia więzi społecznych po okresie izolacji związanej z
pandemią.

BO.D13.27/22

Turniej Piłkarski " Dzieci Nadzieją
Świata"

Proponowane zadanie to organizacja i
przeprowadzenie turnieju piłki nożnej oraz
zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci z
roczników `2019, 2018, 2017, 2016, z
drużyn (klubów sportowych i akademii,
przedszkoli) działających na terenie
Dzielnicy Podgórze.

Możliwość udziału w turniejach dla najmłodszych dzieci, zajęcia to dodatkowa okazja do rozwoju
umiejętności i zdobywania doświadczenia w sporcie. Dzieci uczą się zasad Fair Play i wdrażają je do
swojego życia codziennego.

BO.D13.29/22

Zielone "SERCE" Podgórza - Sport
Łączy Pokolenia

Zielone "SERCE" Podgórza - Sport Łączy
Pokolenia - to drugi etap parku, tym razem
w akcencie sportowym. Część parku będzie
gotowa w 2022 r która jest etapem
edukacyjno-społecznym gdzie będzie
można prowadzić lekcje oraz wypaczać w
zaciszu zieleni.

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.

11 000,00

750 000,00

10 500,00

100 000,00

38 900,00

400 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

BO.D13.30/22

Zalew Bagry - kontynuacja
zagospodarowania

BO.D13.32/22

Zielony skwerek przy Bagrowej

BO.D13.33/22

Zieleń na Plac Bohaterów Getta!

BO.D13.34/22

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

Projekt zakłada ciąg dalszy
zagospodarowania terenów w pobliżu
Zalewu Bagry na cele rekreacyjne.

Projekt zakłada kontynuację zagospodarowania Zalewu Bagry. Inwestycja przyczyni się do stworzenia
przyjaznej przestrzeni, co zachęci mieszkańców do spędzania czasu na świeżym powietrzu i wpłynie
pozytywnie na relacje społeczne lokalnej społeczności.

300 000,00

Chcemy aby przy zbiegu ul. Bagrowej i ul.
Mierzei Wiślanej powstał zielony skwerek,
który upiększy okolicę.

Projekt zakłada zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wraz z wykonaniem nowych nasadzeń i
montażem małej architektury na terenie XIII 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.

315 000,00

Celem projektu jest zmniejszenie
zabetonowanej powierzchni na rzecz
zieleni. Zieleńce zostaną wykonane po
obwodzie placu i nie będą ingerowały w
rzeźbiarską formę upamiętnienia
Bohaterów Getta.

Uzasadnienie: Wniosek BO.D13.33/22 stanowi propozycję wprowadzenia w przestrzeń Placu
Bohaterów Getta zieleni urządzonej. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Małopolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (MWKZ) – który wskazał że powinno zostać rozważone
zastosowanie niskich krzewów okrywowych. Wniosek nie uwzględnia niezbędnych dokumentów
formalnych koniecznych do zrealizowania zaproponowanego zadania. Ponieważ zaproponowana zieleń
zlokalizowana jest na obszarze urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków, jak i w zbliżeniu do
wpisanych do rejestru zabytków kamienic – koniecznym jest uzyskanie ostatecznego pozwolenia
konserwatorskiego MWKZ, a następnie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Realizacja
projektu poprawi warunki klimatyczne w obrębie Placu.

350 000,00

"Dalszy rozwój stadionu na
Parkowej"

Projekt pn. "Dalszy rozwój stadionu na
Parkowej" zakłada przygotowanie
identyfikacji
wizualnej/brandingu/oznakowania stadionu.

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

60 000,00

BO.D13.36/22

ROLKOWISKO FREESTYLE PŁASZÓW

Celem projektu jest stworzenie
ROLKOWISKA, czyli placu o gładkiej
betonowej nawierzchni, na którym dzieci
jak i dorośli będą mogli bezpiecznie jeździć
na rolkach, wrotkach, hulajnogach czy
deskorolkach.

Projekt zakłada budowę rolkowiska. Inwestycja, dzięki stworzeniu miejsca dedykowanego jeździe na
rolkach i wrotkach, wpłynie na wzrost bezpieczeństwa na ścieżkach rowerowych oraz w parkach,
poprzez ich mniejsze zagęszczenie. Tor umożliwi prowadzenie profesjonalnych treningów z jazdy na
rolkach, stanie się miejscem spotkań i integracji wśród mieszkańców.

280 000,00

BO.D13.38/22

Uczymy się pomagać od
najmłodszych lat

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego
mieszkańców miasta Krakowa poprzez
zakup sprzętu do nauki resuscytacji
krążeniowo oddechowej z dodatkowym
wyposażeniem dla Jednostki RatowniczoGaśniczej 4 Projekt adresowany jest do
wszystkich mieszkańców Krakowa

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa.

BO.D13.41/22

Remont bieżni lekkoatletycznej na
terenie KS PŁASZOWIANKA

Remont istniejącej bieżni lekkoatletycznej
na długości 100m - szerokość 6 torów w
sztucznej nawierzchni.

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.D13.43/22

CZYTAJŻE!

Organizacja otwartych spotkań z polskimi
znanymi pisarzami w Parku im. W.
Bednarskiego (lub w innym miejscu w
Starym Podgórzu) w okresie
wiosennoletnim.

Oferta kulturalna dostosowana do potrzeb czytelników, możliwość spotkania ze znanymi i popularnymi
pisarzami, integracja społeczna i promocja aktywnego spędzania wolnego czasu w przestrzeni
miejskiej.

62 600,00

BO.D13.45/22

Wydarzenia otwarte Festiwalu
"Wschód-Zachód"

Wydarzenia otwarte w ramach
Międzynarodowego Festiwalu Teatru
Ukraińskiego "Wschód-Zachód" pozwolą na
zbliżenie się z ukraińską kulturą

- prezentacja ukraińskiej kultury skierowana do mieszkańców dzielnicy oraz okazja do kontaktu z
własną kulturą dla Ukraińców mieszkających w dzielnicy - promocja ukraińskiej sztuki teatralnej, która
żyje i rozwija się mimo bardzo trudnych warunków wojny - zapoznanie mieszkańców dzielnicy z
wiedzą na temat kultur mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych (eliminacja dyskryminacji

6 200,00

31 000,00

500 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

BO.D13.46/22

Leżeć na ławce, pić kawę albo wino
i czytać książki od rana

BO.D13.47/22

Sportowa Myśliwska

BO.D13.50/22

"Elektryczne Gitary"- koncert
plenerowy

BO.D13.52/22

Pokazy Filmów Ukraińskich w Kinie
Paradox

Krótki opis projektu
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Szacunkowy
koszt

mieszkańcom Dzielnicy i będą możliwością
na kontakt z własną kulturą dla Ukraińców
mieszkającym w Dzielnice

wynikającej z poczucia zagrożenia inną kulturą) - zaangażowanie mieszkańców w dialog
wielokulturowy - zbudowanie trwałych więzi między młodzieżą pochodzącą z różnych kultur.

Podgórze staje się coraz bardziej
atrakcyjnym miejscem do spędzania czasu
z dala od miejskiego zgiełku. Wyjdźmy na
przeciw mieszkańcom - postawmy miejskie
ławki, gdzie każdy będzie mógł złapać
chwilę oddechu i odpocząć.

Projekt zakłada montaż dodatkowych ławek parkowych na terach dzielnicy XIII m.in. Pod Kopcem
Krakusa, na Wzgórzu Lasoty, w Parku Bednarskiego czy na Plantach Nowackiego. Inwestycja
uatrakcyjni wspomniane tereny i zachęci do korzystania z czasu na świeżym powietrzu, a dodatkowo
przyczyni się do integracji społecznej.

Proponujemy projekt związany
zorganizowaniem na terenie Szkoły
Podstawowej nr 47 zestawu
ogólnodostępnych sprzętów sportowych,
dzięki którym mieszkańcy będą mogli
aktywnie spędzać czas w gronie
najbliższych.

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.

39 600,00

Bezpłatny plenerowy koncert znanego
artysty Kuby Sienkiewicza i zespołu
"Elektryczne gitary".

Realizacja projektu przyczyni się do wzbogacenia oferty plenerowych wydarzeń kulturalnych na
terenie Dzielnicy XIII Podgórze. Organizacja dużego koncertu znanego zespołu muzycznego będzie
stanowić atrakcję dla mieszkańców dzielnicy i miasta.

109 700,00

Pokazy Filmów Ukraińskich w Kinie Paradox
dadzą możliwość mieszkańcom Dzielnicy
poznać ukraińską kulturę filmową różnych
gatunków, a także zwiększą ofertę
kulturalną dla mieszkańców Dzielnicy w
ciekawe wielokulturowe wydarzenia
filmowe.

- umożliwienie mieszkańcom dzielnicy (dorosłym, dzieciom i młodzieży) poznania ukraińskiej kultury
filmowej różnych gatunków - poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców dzielnicy o ciekawe
wielokulturowe wydarzenia filmowe - wsparcie ze strony mieszkańców - poprzez udział w
wydarzeniach kulturalnych - dla uchodźców z Ukrainy oraz integracja różnych grup społecznych i
środowiskowych - budowa porozumienia międzykulturowego na bazie sztuki, kultury i dialogu.

250 000,00

14 500,00

DZIELNICA XIV CZYŻYNY
BO.D14.1/22

100 drzew i kilka tysięcy nowych
krzewów w dzielnicy

Projekt ma na celu posadzenie ok. 100
drzew i kilku tysięcy nowych krzewów na
czyżyńskich osiedlach, na placach zabaw,
wzdłuż ulic i w pasach drogowych.

Projekt zakłada nasadzenia drzew i krzewów na czyżyńskich osiedlach w rejonach najbardziej
intensywnej zabudowy mieszkaniowej. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy estetyki i
czystości powietrza, będzie zapobiegać nadmiernemu nagrzewaniu miasta w okresie letnim oraz
stworzy przyjazną przestrzeń zachęcającą do aktywnego spędzania czasu.

430 000,00

BO.D14.2/22

Remont fragmentów pasa
startowego

Projekt ma na celu naprawę fragmentów
wschodniej części pasa startowego

Wykonanie remontu nawierzchni zwiększy komfort i bezpieczeństwo osób poruszających się po pasie
startowym.

619 584,00

BO.D14.3/22

Wybieg dla psów

Doposażenie wybiegów dla psów na
Osiedlu Dywizjonu 303 w infrastrukturę
podobną jak wybieg dla psów na os. 2
Pułku Lotniczego

Projekt zakłada doposażenie wybiegu dla psów na osiedlu Dywizjonu 303 w pochylnię, przeskoki,
tunele, tory z rurek, słupki do slalomu, płotki i równoważnie. Dodatkowo wybiegi powinny zostać
doposażone w poidła dla zwierząt. Inwestycja przyczyni się do zagospodarowania niedoposażonego
wybiegu dla psów, podniesie walory estetyczne terenu, stworzy bardziej atrakcyjną i przyjazną
przestrzeń, co zachęci mieszkańców do aktywnego korzystania z czasu na świeżym powietrzu oraz
integracji społecznej.

500 000,00

BO.D14.5/22

Ogólnodostępne zajęcia biegoworuchowe na terenie Dz. XIV

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

Zajęcia ruchowe dla wszystkich mieszkańców z dzielnicy XIV, stawiający na rozwój, doskonalenie i
odnowę sprawności psychofizycznej. Realizacja projektu pozwoli na zorganizowanie treningów na
wysokim poziomie organizacyjnym, co przyciągnie większa ilość mieszkańców, a tym samym zachęci
do aktywnego spędzania czasu wolnego.

4 800,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

osiedli.
BO.D14.6/22

Zieleń antysmogowa przy Rondzie
Czyżyńskim

Projekt zakłada nasadzenia roślinami o
wysokiej zdolności absorpcji
zanieczyszczeń powietrza. Projekt powstał,
ze względu na znaczny ruch w okolicy
Ronda Czyżyńskiego oraz bliską odległość
budynków mieszkalnych - wielorodzinnych.

Projekt zakłada nowe nasadzenia antysmogowe, które zdecydowanie poprawią jakość powietrza w
rejonie Ronda Czyżyńskiego oraz znacznie zniwelują występowanie bardzo niebezpiecznego pyłu
PM10 w powietrzu.

100 000,00

BO.D14.8/22

Doposażenie w nowe urządzenia
placu zabaw przy cukierni

Projekt zakłada doposażenie istniejącego
ogródka jordanowskiego przy os. Dywizjonu
303 (w parku Skalskiego) w nowe atrakcje.
Plac zabaw jest bardzo oblegany z uwagi
na zacieniony obszar oraz gęste
zaludnienie w okolicy.

Projekt zakłada doposażenie placu zabaw w nowe elementy zabawowe dla dzieci. Inwestycja
podniesie walory estetyczne terenu i stworzy bardziej atrakcyjną i przyjazną przestrzeń, co zachęci
mieszkańców do aktywnego korzystania z czasu na świeżym powietrzu.

490 000,00

BO.D14.10/22

Doświetlenie przejść dla pieszych

Doświetlenie przejść dla pieszych na ul.
Mieczysława Medweckiego oraz ul. Marii
Dąbrowskiej

Propozycja wniosku budżetu obywatelskiego zakłada doświetlenie wybranych przejść dla pieszych w
ul. M. Medweckiego oraz w ul. M. Dąbrowskiej poprzez montaż dodatkowych opraw oświetleniowych
LED na istniejących słupach. Doświetlenie istniejących przejść dla pieszych znacząco wpłynie na
zwiększenie bezpieczeństwa i widoczność osób na przejściach dla pieszych.

BO.D14.12/22

Gry planszowe w bibliotece

Celem projektu jest zakup gier
planszowych dla Filii nr 47 Biblioteki
Kraków na os. Dywizjonu 303 1 oraz
udostępnienie ich do wypożyczenia
mieszkańcom.

Wzbogacenie oferty filii bibliotecznej o gry planszowe, zwiększenie liczby czytelników, w tym
młodzieży, wprowadzenie nowej oferty kulturalno-edukacyjnej.

BO.D14.14/22

Oświetlenie parku kieszonkowego
w okolicy pasa startowego

Celem projektu jest budowa oświetlenia w
Wiewiórkowym parku kieszonkowym, który
powstał po wschodniej części pasa
startowego (przy bloku na osiedlu 2 Pułku
Lotniczego 1D) w ramach Budżetu
Obywatelskiego 2020.

Projekt zakłada budowę oświetlenia w Wiewiórkowym parku kieszonkowym, które zwiększy
bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, jak również da możliwość korzystania z parku kieszonkowego
jesienią i zimą oraz po zmroku.

145 000,00

BO.D14.15/22

PUMPTRACK – ROWEROWY PLAC
ZABAW – ścieżka zdrowia cd.

Ogólnodostępny PUMPTRACK – rowerowy
plac zabaw – ścieżka zdrowia cd.
(rewitalizacja terenu).

Projekt dotyczy rewitalizacji terenu na działce miejskiej poprzez stworzenie ogólnodostępnego,
bezpiecznego pumptracku. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy estetyki przestrzeni miejskiej
i zachęci mieszkańców do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

619 580,00

BO.D14.18/22

Park kieszonkowy w okolicy
dawnego pasa lotniska

Teren niezagospodarowany, znajdujący się
w bliskiej odległości od szkoły i zabudowań
budynków wielorodzinnych, znajdujący się
w centrum czyżyńskich osiedli.

Projekt zakłada utworzenie parku kieszonkowego przy dawnym pasie startowym. Realizacja zadania
zwiększy atrakcyjność gęsto zabudowanej okolicy i stworzy mieszkańcom zieloną przestrzeń do
odpoczynku, rekreacji i integracji.

615 000,00

BO.D14.19/22

Mały park linowy

Duża ilość drzew pozwala na urządzenie w
tym miejscu parku linowego.

Projekt zakłada stworzenie parku linowego. Realizacja zadania zachęci mieszkańców do spędzania
czasu w sposób aktywny na świeżym powietrzu.

330 000,00

BO.D14.22/22

Aleja dębowa

Uzupełnienie brakujących dębów przy ul.
Orlińskiego. Zakup i posadzenie 4 drzew o
obwodzie pnia 45-50 cm wraz z
pielęgnacją.

Projekt zakłada nasadzenia drzew na ul. Orlińskiego. Inwestycja przyczyni do podniesienia walorów
estetycznych okolicy i zachęci do spędzania czasu na łonie natury i poprawy samopoczucia
mieszkańców.

21 000,00

BO.D14.23/22

Polany krokusów w Czyżynach

Obsadzenie terenów zielonych cebulkami
różnokolorowych krokusów. Dzięki temu co

Projekt zakłada nasadzenia krokusów. Inwestycja przyczyni się do podniesienia walorów estetycznych
okolicy, co wpłynie na poprawę samopoczucia mieszkańców i zachęci ich do spędzania czasu na

18 000,00

66 000,00

5 700,00
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roku na wiosnę będą kwitły i cieszyły
mieszkańców a zarazem stanowiły plener
do spacerów i zdjęć.

świeżym powietrzu.

Konkurs na "Szopkę Czyżyńską" z
elementami architektury Czyżyn i
nawiązującej do tradycji tego regionu.

Podtrzymanie krakowskiej tradycji tworzenia Szopek. Budowanie więzi międzypokoleniowych.

Projekt zakłada zainstalowanie na terenie
dzielnicy profesjonalnej ścianki tenisowej,
dostępnej nieodpłatnie dla mieszkańców
we wszystkich grupach wiekowych.

Projekt zakłada montaż profesjonalnej ścianki tenisowej, dostępnej dla mieszkańców we wszystkich
grupach wiekowych. Inwestycja zachęci mieszkańców do aktywności na świeżym powietrzu.

Projekt przewiduje cykl spotkań i szkolenie
dla mieszkańców z podstaw fotografii.
Podsumowaniem całego projektu było by
wyjście w plener i zrobienie zdjęć, spośród
których zorganizowana została by wystawa.

Nabycie nowych umiejętności przez Mieszkańców. Uwiecznienie na fotografiach ważnych miejsc i
wydarzeń z Dzielnicy Czyżyny.

Ogród Zmysłów podzielony na strefy:
smakową, dotykową, zapachową,
słuchową, wzrokową i dźwiękową.

Projekt zakłada budowę ogrodu sensorycznego przy Żłobku Samorządowym nr 12. Będzie on pełnił
funkcję rekreacyjno-wypoczynkowe, dodatkowo oddziaływając na zmysły korzystających z ogrodu.
Inwestycja przyczyni do podniesienia walorów estetycznych okolicy, a co za tym idzie zachęci do
spędzania czasu na łonie natury i poprawy samopoczucia mieszkańców.

200 000,00

615 000,00

BO.D14.24/22

"Szopka Czyżyńska"

BO.D14.25/22

Ścianka tenisowa w Czyżynach

BO.D14.26/22

Czyżyńska akademia fotografii kurs
dla mieszkańców i wystawa

BO.D14.29/22

Ogród sensoryczny przy Żłobku
Samorządowym nr 12 w Krakowie

BO.D14.30/22

Park kieszonkowy przy ul.
Orlińskiego

Budowa parku kieszonkowego
uwzględniająca alejki, małą architekturę i
nowe nasadzenia pomiędzy zabytkowym
hangarem lotniczym a blokiem nr 26 na os.
2 Pułku Lotniczego.

Projekt zakłada utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Orlińskiego. Realizacja zadania zwiększy
atrakcyjność okolicy i stworzy mieszkańcom przestrzeń do odpoczynku, rekreacji i integracji.

BO.D14.32/22

SPRZĘT DLA KRAKOWSKICH
STRAŻAKÓW

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego
(przeciwpożarowego) mieszkańców
dzielnicy XIV poprzez zakup sprzętu do
walki z pożarami dla Jednostki RatowniczoGaśniczej nr 4 obejmującej swoim
obszarem działania dzielnicę XIV Czyżyny.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy.

BO.D14.34/22

Park kieszonkowy przy wybiegu dla
psów na os. Dywizjonu 303

Projekt zakłada utworzenie
ogólnodostępnego parku kieszonkowego na
działce miejskiej 118/94 na osiedlu
Dywizjonu 303 - na wzór parków
tworzonych przez Zarząd Zieleni Miejskiej
w Krakowie.

Projekt zakłada utworzenie parku kieszonkowego przy wybiegu dla psów na os. Dywizjonu 303.
Realizacja zadania zwiększy atrakcyjność okolicy i stworzy mieszkańcom przestrzeń do odpoczynku,
rekreacji i integracji.

615 000,00

BO.D14.36/22

Piłkarskie marzenia w Czyżynach

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie
szkolenia dzieci uprawiających piłkę nożną.
Projekt zakłada zakup sprzętu, w tym
strojów sportowych, szkolenie z przepisów
przepisów piłki nożnej przeprowadzone
przez sędziego MZPN oraz organizację
turnieju.

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie szkolenia dzieci uprawiających piłkę nożną. Projekt
zakłada zakup sprzętu, w tym strojów sportowych, szkolenie z przepisów piłki nożnej przez sędziego
MZPN oraz organizację turnieju.

95 100,00

DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE

7 300,00

250 000,00

12 000,00

18 000,00
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BO.D15.1/22

Nowe zbiory oraz prasa w Filii 48 i
Filii 49 BK

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

Promocja czytelnictwa szczególnie wśród młodzieży, zakup zbiorów dostosowanych do potrzeb
młodych dorosłych, promocja biblioteki w środowisku lokalnym.

35 000,00

BO.D15.2/22

Zagrajmy w planszowe. Planszówki
w Filii nr 48 BK

Zakup gier planszowych i karcianych do
Filii nr 48 Biblioteki Kraków.

Promocja czytelnictwa wśród młodzieży, organizacja wydarzeń kulturalnych dla dzieci i młodzieży,
integracja lokalnego środowiska, zwiększenie atrakcyjności zasobów biblioteki.

11 000,00

BO.D15.4/22

ZIELONY PRZYSTANEK

Projekt ma na celu postawienie 4 donic z
roślinami ozdobnymi przy przystankach
MPK na terenie dzielnicy, na wzór już
istniejących

Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania Projekt ma na celu poprawę estetyki wiat
przystankowych MPK oraz ich najbliższego otoczenia. Zwiększenie ilości zieleni stworzy bardziej
przyjazne warunki dla korzystania z transportu publicznego, wpłynie na pozytywny odbiór miasta
przez mieszkańców oraz gości, a ponadto zwiększy powierzchnie roślin kwitnących, co pozytywnie
wpłynie na mieszkające w krakowskich parkach ptaki i owady.

90 000,00

BO.D15.5/22

ALEJA RÓŻ W MISTRZEJOWICACH

Projekt zakłada posadzenie krzewów róży
ozdobnej na pasie zieleni wzdłuż torowiska
tramwajowego na odcinku pomiędzy
przystankami Miśnieńska i Rondo
Piastowskie

Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania Projekt ma na celu poprawę estetyki Dzielnicy XV
Mistrzejowice. Zwiększenie ilości zieleni stworzy bardziej przyjazne warunki dla korzystania z
transportu publicznego, samochodowego i rowerowego, wpłynie na pozytywny odbiór miasta przez
mieszkańców oraz gości, a ponadto zwiększy powierzchnie roślin kwitnących, co pozytywnie wpłynie
na mieszkające w krakowskich parkach ptaki i owady.

170 000,00

BO.D15.6/22

ODETCHNIJ

Projekt zakłada montaż jednego miejskiego
filtra powietrza na terenie Plant
Mistrzejowickich, podobnego do tego
zainstalowanego przy Galerii Kazimierz

Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania Realizacja projektu pozwoli na poprawę jakości
powietrza w miejscach wypoczynku mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży oraz gości Dzielnicy XV
Mistrzejowice.

500 000,00

BO.D15.7/22

UZUPEŁNIJ ENERGIĘ

Projekt ma na celu postawienie 2-3 ławek
solarnych w parku na os. Tysiąclecia, które
umożliwią wygodne podładowanie rożnych
urządzeń, np. telefon, laptop, hulajnoga czy
rower elektryczny, przy wykorzystaniu
pozyskanej energii słonecznej

Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania Realizacja projektu pozwoli na poprawę jakości
powietrza w miejscach wypoczynku mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży oraz gości Dzielnicy XV
Mistrzejowice.

150 000,00

BO.D15.8/22

OŚWIETLONA ZEBRA

Budowa oświetlenia dedykowanego na
istniejących przejściach dla pieszych, na
których brak jest sygnalizacji świetlnych w
celu poprawy widoczności i bezpieczeństwa
pieszych.

Celem projektu jest: budowa dedykowanego oświetlenia na istniejących przejściach dla pieszych, na
których nie ma sygnalizacji świetlnej. Powstała w ten sposób infrastruktura pozwoli na odpowiednie
doświetlenie istniejących przejść dla pieszych oraz chodnika przed tym przejściem, co wpłynie na
poprawę widoczności pieszych na przejściu oraz dochodzących do przejścia, szczególnie w porze
nocnej.

240 000,00

BO.D15.9/22

LINIA POŁUDNIKA 20°E w parku na
Os. Złotego Wieku, Batowice

Projekt oznaczenia przebiegu linii południka
20°E na terenie parku na Osiedlu Złotego
Wieku w Batowicach; na istniejących
ścieżkach parku. Linia południka, jako
niezwykły obiekt geograficzny, stanie się
atrakcją edukacyjna parku i jego nowym
atutem.

Projekt proponuje oznaczenie przebiegu linii południka 20°E na terenie parku na Osiedlu Złotego
Wieku w Batowicach. Oznaczenie takie tworzyły by ciągi oznaczeń południka na odcinkach
istniejących ścieżek, podkreślając charakter południka i jego przebieg jako linii geograficznej.
Stanowić to będzie nie tylko materiał na oryginalną atrakcję w przestrzeni publicznej, wzbogacającą
teren zielony parku, ale i doskonały obiekt edukacyjny, pomagający w plenerowych lekcjach geografii,
tak dla uczniów pobliskich szkół, jak dla licznie odwiedzających park mieszkańców okolicznych osiedli.
Na całym świecie, południki znaczące są oznaczane w parkach, na skwerach, ścieżkach i chodnikach,
urozmaicając krajobraz przestrzeni publicznej i wzbogacając ją o niezwykły akcent edukacyjny.

30 000,00

BO.D15.10/22

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA
OSÓB DOROSŁYCH

Zadanie polega na organizacji bezpłatnych
kursów języka angielskiego dla osób
dorosłych, w dwu grupach: początkującej i
zaawansowanej. Kursy nauczą komunikacji
w tym języku, przydatnej na co dzień, w
podróżach i spotkaniach z obcokrajowcami.

Realizacja projektu przyczyni się do nabycia przez uczestników nowych kompetencji, co może wpłynąć
na poprawę ich sytuacji, zarówno na rynku pracy, jak i w życiu codziennym. Kursy nauczą komunikacji
w języku angielskim, przydatnej na co dzień, w podróżach i spotkaniach z obcokrajowcami. Zajęcia
grupowe dodatkowo ułatwią nawiązywanie nowych relacji społecznych oraz pomogą w wymianie
doświadczeń między uczestnikami kursu. Realizacja projektu wpłynie na rozwój poczucia
przynależności, integracji społeczności lokalnej i integracji międzypokoleniowej.

22 500,00
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BO.D15.11/22

Zielone Mistrzejowice - letni
program kulturalny

Zielone Mistrzejowice - letni program
kulturalny realizowany przez 3 tygodnie na
terenach zielonych Mistrzejowic i w Klubie
Kuźnia. Będzie to czas pikników, kina
plenerowego, jogi na trawie i różnorodnych
warsztatów adresowanych do
mieszkańców.

Zwiększenie liczby bezpłatnych wydarzeń kulturalnych dla uczestników w każdym wieku w
Mistrzejowicach. Integracja społeczności Mistrzejowic poprzez udział w wydarzeniach.

46 000,00

BO.D15.14/22

DLA ZMĘCZONEGO KRĘGOSŁUPA BEZPŁATNE ZAJĘCIA Z JOGI

Projekt przewiduje cykliczne zajęcia z JOGI,
przeznaczone dla osób dorosłych
borykających się problemami wynikającymi
ze sztywności i bólu w różnych odcinkach
kręgosłupa.

Realizacja projektu przyniesie korzyści z zakresu dostępu do kultury fizycznej i sportu. Zajęcia
grupowe zmobilizują mieszkańców dzielnicy do aktywnego i wspólnego spędzania czasu, a także
pozytywnie wpłyną na zdrowie społeczności. Joga jest aktywnością fizyczną dostępną dla wszystkich niezależnie od wieku, kondycji fizycznej czy sprawności. Dzięki zajęciom uczestnicy będą mogli realnie
wpływać na swoją kondycję psychofizyczną.

29 000,00

BO.D15.15/22

Stop krzykom! Jak dogadać się z
dziećmi? Bezpłatne warsztaty

Jeśli Twoje dziecko: • Nie słucha albo
często mówi: nie! • Nie chce sprzątać
zabawek albo ubierać się, kiedy musicie
wyjść • Kłóci się i bije z rodzeństwem •
Ogląda za dużo bajek… To szkolenie jest
dla Ciebie. Poznaj skuteczne metody
wychowawcze.

Realizacja projektu wpłynie na funkcjonowanie rodzin, pozwoli na kreowanie świadomego
rodzicielstwa, budowanie długofalowej relacji między rodzicami a dziećmi oraz zmniejszenie liczby
zachowań przemocowych, które zdarzają się w rodzinach. Projekt ma funkcję profilaktyczną.
Realizacja projektu w przestrzeni lokalu Programu Aktywności Lokalnej "Mistrzejowice",
funkcjonującego w strukturach MOPS, będzie bardzo korzystna dla mieszkańców Dzielnicy.

20 000,00

BO.D15.16/22

Modernizacja boiska przy Szkole
Podstawowej Nr 89

Wymiana starej nawierzchni na nową
syntetyczną na istniejącym boisku o
wymiarach 60x30 m2 oraz wytyczenie
nowych boisk do piłki ręcznej/nożnej,
koszykówki, siatkówki oraz piłkochwyty.

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.

601 800,00

BO.D15.19/22

Książki i audiobooki dla Biblioteki
Klubu Kuźnia OKN

Wsparcie finansowe na zakup książek i
audiobooków dla Biblioteki Klubu Kuźnia
Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w
Krakowie

Zakupione do biblioteki książki i audiobooki poszerzą księgozbiór i będą dostępne dla czytelników.

14 400,00

BO.D15.20/22

Siłownia na Oświecenia kontynuacja

Rozbudowa istniejącej nowoczesnej siłowni
na świeżym powietrzu na osiedlu
Oświecenia.

Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania Doposażenie zwiększy atrakcyjność wykonanej w
ubiegłorocznej edycji BO siłowni i poszerzy ofertę wykonywanych ćwiczeń. Po wysiłku fizycznym
będzie można skorzystać ze strefy relaksu. Taka organizacja przestrzeni publicznej umożliwi
aktywność sportową i łączność międzypokoleniową. Wykonanie zaprojektowanej zieleni poprawi
wizualny odbiór samego miejsca jak i poprawi estetykę odbioru całej Dzielnicy XV.

380 000,00

BO.D15.21/22

Sportowy kompleks na Oświecenia
- kontynuacja

Modernizacja kompleksu sportowego na
osiedlu Oświecenia na terenie Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 5.

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.

450 000,00

BO.D15.22/22

Piłkarskie marzenia w
Mistrzejowicach

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie
szkolenia dzieci uprawiających piłkę nożną.
Projekt zakłada zakup sprzętu, w tym
strojów sportowych, szkolenie z przepisów
przepisów piłki nożnej przeprowadzone
przez sędziego MZPN oraz organizację
turnieju.

Projekt polega na wsparciu dzieci uczestniczących w zajęciach z piłki nożnej na terenie dzielnicy XV
bez względu na przynależność klubową.

95 100,00

BO.D15.23/22

Uczymy się pomagać od
najmłodszych lat.

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego
mieszkańców miasta Krakowa poprzez

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa.

25 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

zakup sprzętu do nauki resuscytacji
krążeniowo oddechowej z dodatkowym
wyposażeniem dla Jednostki RatowniczoGaśniczej nr 7 w Krakowie.
BO.D15.25/22

Strefa FIT na Złotym Wieku

Budowa strefy FiT na osiedlu Złotego Wieku
na terenie Szkoły Podstawowej nr 77.
Strefa będzie się składać z urządzeń
siłowych dla dorosłych oraz urządzeń
zabawowo-rekreacyjnych dla dzieci. Będzie
miejscem aktywnego wypoczynku dla
całych rodzin.

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.

600 000,00

BO.D15.27/22

Zdrowy kręgosłup - bezpłatne
zajęcia gimnastyczne 2023

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.D15.29/22

Bezpłatne zajęcia taneczne 2023

Jest to oferta dla mieszkańców Dzielnicy XV
Mistrzejowice służąca pobudzeniu
aktywności ruchowej poprzez naukę tańca
latino solo.

Oferta dla mieszkańców Dzielnicy XV Mistrzejowice służąca pobudzeniu aktywności ruchowej poprzez
naukę tańca latino solo.

5 860,00

DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE
BO.D16.1/22

Zielone Bieńczyce

Projekt zakłada wykonanie nowych
nasadzeń m.in drzew, krzewów i kwiatów
na terenach zielonych ogólnodostępnych w
Dzielnicy XVI Bieńczyce.

Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania Projekt ma na celu nasadzenie m.in drzew, krzewów i
kwiatów aby poprawić estetykę Dzielnicy XVI Bieńczyce. Dodatkowo posadzone rośliny pomogą w
niwelowaniu zanieczyszczenia powietrza.Zwiększenie ilości zieleni wpłynie także na pozytywny odbiór
miasta przez mieszkańców oraz gości, oraz zwiększy łączną powierzchnie roślin kwitnących w
Krakowie.

70 000,00

BO.D16.2/22

Zaczytaj się w Bieńczycach

Zaczytaj się w Krakowie to propozycja
skierowana nie tylko do osób regularnie
czytających, ale również dla tych, którzy
nie mają czasu na czytanie. Platforma z ebookami daje możliwości czytania wszędzie
i o każdej porze.

Promocja czytelnictwa, wzrost liczby czytelników, zwiększenie zasobów bibliotecznych.

60 000,00

BO.D16.3/22

Kurs języka ukraińskiego w
Bieńczycach

Zadanie polega na organizacji kursów
języka ukraińskiego dla początkujących dla
mieszkańców dzielnicy XVI Bieńczyce.
Przewidujemy realizację kursu w 2 grupach
15-osobowych, czyli łącznie dla 30
chętnych do nauki mieszkańców Dzielnicy.

Realizacja projektu przyczyni się do nabycia przez uczestników nowych kompetencji komunikacyjnokulturowych. Udział w kursie ułatwi jego uczestnikom nawiązywanie relacji społecznych i integrację z
nowymi mieszkańcami Dzielnicy oraz Krakowa narodowości ukraińskiej. Warto zwrócić także uwagę,
że Krakowianie prowadzą firmy, przedsiębiorstwa, które zatrudniają obywateli Ukrainy. Często pracują
wspólnie z osobami mówiącymi po ukraińsku. Dlatego nabycie umiejętności mówienia w tym języku
może znacznie polepszyć komunikację o charakterze zawodowym oraz kontakty interpersonalne, a
docelowo pomóc obywatelom Ukrainy, w tym uchodźców przybyłym do Krakowa po wybuchu wojny w
Ukrainie w procesie adaptacji.

31 400,00

BO.D16.4/22

Kurs języka polskiego dla obywateli
Ukrainy

Zadanie polega na organizacji kursów
języka polskiego dla obywateli Ukrainy
zamieszkałych w Krakowie. Przewidujemy
realizację kursu w 2 grupach

Realizacja projektu przyczyni się do nabycia przez uczestników nowych kompetencji komunikacyjnokulturowych, adaptacji i integracji obywateli Ukrainy, w tym uchodźców przybyłych do Krakowa po
wybuchu wojny w Ukrainie. Udział w kursie pozwoli jego uczestnikom na samodzielnie załatwianie
swoich codziennych spraw po polsku w sklepie, urzędzie i w sferze usług, brać udział w życiu

31 400,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

15-osobowych, czyli łącznie dla 30
chętnych do nauki języka polskiego.

kulturalnym, lokalnych wydarzeniach, angażować się w życie społeczne, działać na rynku pracy.
Ponadto 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 międzykulturowej.

Szacunkowy
koszt

BO.D16.5/22

Nasadzenie roślin odstraszających
kleszcze w Bieńczycach

Nasadzenie roślin odstraszających kleszcze
i komary na terenach zielonych
ogólnodostępnych w Dzielnicy XVI
Bieńczyce ( na ogródkach jordanowskich).
Zasadzone zostaną takie rośliny jak np:
czeremcha, czosnek niedźwiedzi, lawenda.

Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania Projekt ma na celu nasadzenie roślin odstraszających
kleszcze i komary na terenach zielonych ogólnodostępnych w Dzielnicy XVI Bieńczyce. Nasadzenia
poprawią estetykę dzielnicy i dodatkowo posadzone rośliny pomogą w niwelowaniu zanieczyszczenia
powietrza. Zwiększenie ilości zieleni wpłynie także na pozytywny odbiór miasta przez mieszkańców
oraz gości, oraz zwiększy łączną powierzchnie roślin kwitnących w Krakowie.

100 000,00

BO.D16.7/22

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.

Promocja czytelnictwa, wzrost liczby czytelników, zwiększenie zasobów bibliotecznych.

BO.D16.9/22

OŚWIETLENIE przejść DLA
PIESZYCH w Bieńczycach��
kontynuacja

☼ OŚWIETLENIE przejść dla pieszych w
Bieńczycach. ☼ 웃 Pieszy widoczny = pieszy
bezpieczny. 웃

Oświetlenie przejść dla pieszych we wskazanych lokalizacjach znacząco poprawi warunki
bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz poprawi komfort jazdy kierowców.

350 000,00

BO.D16.10/22

Rozbujane Planty Bieńczyckie –
Strefa relaksu i wypoczynku 웃

Pomysł zakłada montaż huśtawek
ogrodowych i nasadzeniom kwitnących
krzewów - np. LAGERSTROEMIA PINK i
MIODODAJNA Budleja Dawida ZESTAW
Tricolor RED MOTYLI KRZEW.

Projekt ma na celu montaż huśtawek ogrodowych i nasadzenie roślin kwitnących na terenach
zielonych ogólnodostępnych w Dzielnicy XVI Bieńczyce (Planty Bieńczyckie). Nasadzenia poprawią
estetykę i odbiór dzielnicy, zwiększą łączną powierzchnię roślin kwitnących w Krakowie oraz pomogą
w niwelowaniu zanieczyszczenia powietrza. Dodatkowo montaż huśtawek ogrodowych zwiększy
atrakcyjność Plant Bieńczyckich.

300 000,00

BO.D16.11/22

Bieńczyckie place zabaw - zadbane
i bezpieczne ✎

Projekt przewiduje odnowienie najbardziej
zaniedbanego placu zabaw na terenie
Bieńczyc. Zadanie skierowane jest do
wszystkich grup wiekowych z uwagi na
założenie różnorodności urządzeń
zabawowych i do ćwiczeń na świeżym
powietrzu..

Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania Projekt ma na celu odnowienie najbardziej
zaniedbanego placu zabaw na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce. Zadanie poprawi wygląd estetyczny
dzielnicy, sprawi że Mieszkańcy wraz ze swoimi dziećmi będą mogli bezpiecznie korzystać z placu
zabaw. Dodanie różnorodnych urządzeń zabawowych zachęci korzystanie nowych użytkowników w
różnym wieku.

400 000,00

BO.D16.12/22

Kwitnące MAGNOLIE w Bieńczycach

Magnolia kojarzona ze szlachetnością i
kobiecą delikatnością, jest również swego
rodzaju botanicznym fenomenem. Zadanie
polega na nasadzeniu we wskazanych
miejscach na terenie Bieńczyc pięknych
Magnolii.

Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania Projekt ma na celu nasadzenie m.in drzew, krzewów
aby poprawić estetykę Dzielnicy XVI Bieńczyce. Dodatkowo posadzone rośliny pomogą w niwelowaniu
zanieczyszczenia powietrza.Zwiększenie ilości zieleni wpłynie także na pozytywny odbiór miasta przez
mieszkańców oraz gości, oraz zwiększy łączną powierzchnie roślin kwitnących w Krakowie.

50 000,00

BO.D16.13/22

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA
OSÓB DOROSŁYCH

Zadanie polega na organizacji bezpłatnych
kursów języka angielskiego dla osób
dorosłych, w dwu grupach: początkującej i
zaawansowanej. Kursy nauczą komunikacji
w tym języku, przydatnej na co dzień, w
podróżach i spotkaniach z obcokrajowcami.

Realizacja projektu przyczyni się do nabycia przez uczestników nowych kompetencji, co może wpłynąć
na poprawę ich sytuacji, zarówno na rynku pracy, jak i w życiu codziennym. Kursy nauczą komunikacji
w języku angielskim, przydatnej na co dzień, w podróżach i spotkaniach z obcokrajowcami. Zajęcia
grupowe dodatkowo ułatwią nawiązywanie nowych relacji społecznych oraz pomogą w wymianie
doświadczeń między uczestnikami kursu. Realizacja projektu wpłynie na rozwój poczucia
przynależności, integracji społeczności lokalnej i integracji międzypokoleniowej.

22 500,00

BO.D16.14/22

Gry planszowe w bibliotece

Celem projektu jest zakup gier
planszowych dla Filii nr 51 Biblioteki
Kraków na os. Kalinowym 4 oraz

Powiększenie zasobu gier planszowych w Filii nr 51, integracja rodzinna i społeczna, zwiększenie
atrakcyjności zasobów biblioteki.

44 500,00

5 700,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

udostępnienie ich do wypożyczenia
mieszkańcom.
BO.D16.15/22

PIKNIK RODZINNY SPORT I MUZYKA

Przedmiotem projektu jest organizacja
plenerowego pikniku rodzinnego dla
mieszkańców Dzielnicy XVI Bieńczyce na
obiektach kompleksu Sportwego
zlokalizowanego w Krakowie, na os. . Złotej
Jesieni 16 lub Plantach Bieńczyckich.

Przedmiotem projektu jest organizacja plenerowego pikniku rodzinnego dla mieszkańców Dzielnicy
XVI Bieńczyce na obiektach kompleksu sportowego zlokalizowanego w Krakowie na os. Złotej Jesieni
16 lub Plantach Bieńczyckich.

88 000,00

BO.D16.16/22

BOISKO TO NIE WSZYSTKO

Zakup nowego sprzętu sportowego
będącego istotą projektu zwiększy
dostępność społeczności lokalnej do
ogólnodostępnej infrastruktury, umożliwi
promocję zdrowego trybu życia,
podniesienie standardów organizacyjnych,
w tym warunków bezpieczeństwa

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.

60 200,00

BO.D16.18/22

Zaszczep Zalew > NOWOHUCKI <
dobrą bakterią !

Zakup bakterii – mikroorganizmów
oczyszczających wodę i wspomagających
proces biomanipulacji. Kontynuacja działań
mających na celu poprawę jakości wody w
Zalewie Nowohuckim.

Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania Projekt ma na celu zakup bakterii – mikroorganizmów
oczyszczających wodę i wspomagających proces biomanipulacji. Jest to kontynuacja prowadzonego
już procesu biomanipulacji, który ma na celu poprawę jakości wody w Zalewie Nowohuckim. Zakup
bakterii pozwoli na kontynuowanie rewitalizacji zbiornika aby w końcu mógł on zachwycać jakością
wody wszystkich Mieszkańców i osoby odwiedzające Kraków.

BO.D16.20/22

DLA ZMĘCZONEGO KRĘGOSŁUPA BEZPŁATNE ZAJĘCIA Z JOGI

Projekt przewiduje cykliczne zajęcia z JOGI,
przeznaczone dla osób dorosłych
borykających się problemami wynikającymi
ze sztywności i bólu w różnych odcinkach
kręgosłupa.

Realizacja projektu przyniesie korzyści z zakresu dostępu do kultury fizycznej i sportu. Zajęcia
grupowe zmobilizują mieszkańców dzielnicy do aktywnego i wspólnego spędzania czasu, a także
pozytywnie wpłyną na zdrowie społeczności. Joga jest aktywnością fizyczną dostępną dla wszystkich niezależnie od wieku, kondycji fizycznej czy sprawności. Dzięki zajęciom uczestnicy będą mogli realnie
wpływać na swoją kondycję psychofizyczną.

BO.D16.21/22

POTAŃCÓWKI NAD ZALEWEM
NOWOHUCKIM

Zadanie zakłada organizację 6
popołudniowych plenerowych zabaw
tanecznych przy muzyce na żywo nad
Zalewem Nowohuckim, w wybrany dzień
weekendu, w okresie od czerwca do
sierpnia.

Projekt ma wielopokoleniowy charakter oraz wymiar integrujący lokalną społeczność i budujący więzi
społeczne, które będą trwały także po zakończeniu samego wydarzenia. Ponadto odwołuje się do
zapomnianych tradycji dzielnicy i może stać się przyczynkiem do ich odnowienia i wprowadzenia
ponownie na stałe do życia Nowej Huty. Wreszcie potańcówki zaktywizują mieszkańców, stworzą im
przestrzeń do zabawy, odstresowania się, spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Wszystkie te
wartości są nie do przecenienia.

159 812,00

BO.D16.23/22

pielęgnacja drzew

Zadanie zakłada wykonanie cięć
sanitarnych drzew przed budynkami os.
Kazimierzowskim oraz usunięcie konfliktów
drzew z elewacją budynków również na
osiedlu Kazimierzowskim na wyznaczonych
działkach.

Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania Zadanie zakłada wykonanie cięć sanitarnych drzew
przed budynkami os. Kazimierzowskim oraz usunięcie konfliktów drzew z elewacją budynków również
na osiedlu Kazimierzowskim na wyznaczonych działkach. Działania te mają poprawić estetykę
Dzielnicy XVI Bieńczyce.

30 000,00

BO.D16.26/22

nasadzenie żywopłotu

os. Kazimierzowskie 10 - od strony zieleńca
przy parkingu - posadzenie żywopłotu na
całej długości parkingu

Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania Projekt zakłada wykonanie nasadzenia żywopłotu
miedzy budynkiem nr 10 na os. Kazimierzowskim a pawilonem ""Ludwik"" (ul. Spytka z Melsztyna 11)
wzdłuż wykonanego nowego parkingu. Wykonanie żywopłotu planuje się na całej długości tego
parkingu. Działanie te ma poprawić estetykę Dzielnicy XVI Bieńczyce.

18 000,00

BO.D16.27/22

os. Przy Arce 18

os. Przy Arce 18 - uporządkowanie terenu
zielonego wokół budynku

Projekt zakłada uporządkowanie terenu zielonego wokół budynku na os. Przy Arce 18 poprzez
wycięcie krzewów, winorośli przy balkonach, usunięcie starego żywopłotu, wykonanie cięć sanitarnych
drzew oraz usunięcie konfliktów drzew z elewacją budynku. Działania takie poprawią estetykę tego

50 000,00

200 000,00

29 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

miejsca, jednocześnie poprawiając odbiór wizualny całej Dzielnicy XVI.
BO.D16.32/22

Rośliny miododajne w Bieńczycach
:-)

Nasadzenie pięknej, kwitnącej i pachnącej
zieleni pożytecznej również dla ptaków i
owadów zapylających

Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania Projekt ma na celu nasadzenie m.in krzewów i kwiatów
miododajnych. Więcej roślin miododajnych sprawi, że będziemy mieć większą różnorodność owadów
zapylających. Ma to na celu również zwiększenie bazy pokarmowej dla ptaków. Dodatkowo posadzone
rośliny pomogą w niwelowaniu zanieczyszczenia powietrza.Zwiększenie ilości zieleni wpłynie także na
pozytywny odbiór miasta przez mieszkańców oraz gości, oraz zwiększy łączną powierzchnie roślin
kwitnących w Krakowie.

120 000,00

BO.D16.33/22

Zielony skwer na Plantach
Bieńczyckich

Projekt zakłada stworzenie zielonego
skweru w miejscu, nieużywanego
asfaltowego koła o średnicy około 16
m.Realizacja projektu przyczyni się to do
poprawy estetyki terenu, a ponadto będzie
zachęcać mieszkańców do wypoczynku w
tym miejscu/

Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania Projekt ma na celu stworzenie wyjątkowego, zielonego
miejsca do odpoczynku dla mieszkańców. Stworzenie zielonego skweru poprawiłoby estetykę tego
miejsca, stworzyło przyjemne i przyjazne miejsce wypoczynku dla mieszkańców. Zwiększenie ilości
zieleni wpłynie także na pozytywny odbiór miasta przez mieszkańców oraz gości, oraz zwiększy łączną
powierzchnie roślin kwitnących w Krakowie.

145 000,00

BO.D16.35/22

Piłkarskie marzenia w Bieńczycach

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie
szkolenia dzieci uprawiających piłkę nożną.
Projekt zakłada zakup sprzętu, w tym
strojów sportowych, szkolenie z przepisów
przepisów piłki nożnej przeprowadzone
przez sędziego MZPN oraz organizację
turnieju.

Projekt polega na wsparciu dzieci uczestniczących w zajęciach z piłki nożnej na terenie dzielnicy XVI
bez względu na przynależność klubową.

125 200,00

BO.D16.38/22

Remontujemy parkingi os. Strusia

Główna lokalizacja: Główna lokalizacja:
Dzielnica XVI Bieńczyce, os. J.Strusia przed
blokiem 6 na odcinku parkingu
przylegającym do działki stanowiącej Planty
Bieńczyckie, działka oznaczona numerem
157/1., graniczy z parkingami przed
blokami

Charakterystyka długoterminowych skutków realizacji zadania: Remont istniejącego parkingu
polegający na położeniu kostki brukowej betonowej znacząco poprawi komfort użytkowania i
podniesie estetykę okolicy.

140 000,00

BO.D16.41/22

os. Jagiellońskie

Zadanie zakłada wykonanie cięć
sanitarnych drzew przed budynkami os.
Jagiellońskim oraz usunięcie konfliktów
drzew z elewacją budynków również na
osiedlu Jagiellońskim na wyznaczonych
działkach.

Zadanie zakłada wykonanie cięć sanitarnych drzew przed budynkami na os. Jagiellońskim oraz
usunięcie konfliktów drzew z elewacją budynków również na osiedlu Jagiellońskim na wyznaczonych
działkach. Działania te mają poprawić estetykę Dzielnicy XVI Bieńczyce.

30 000,00

BO.D16.43/22

os. Albertyńskie 24

Remont ulicy wewnątrzosiedlowej przed
budynkiem

Wykonanie nakładki asfaltowej ulicy wewnątrzosiedlowej znacząco podniesie bezpieczeństwo ruchu
drogowego oraz komfort jazdy jak również poprawi estetykę okolicy.

100 000,00

100 000,00

DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE
BO.D17.2/22

Doświetlenie przejść dla pieszych
przy ul. Architektów

Doświetlenie dwóch przejść dla pieszych
przy ul. Architektów, przy skrzyżowaniu z
ul. Poległych w Krzesławicach. Przy tych
przejściach brak oświetlenia ulicznego,
które by zapewniało właściwą widoczność,
szczególnie w sezonie zimowo-jesiennym.

Poprawi się bezpieczeństwo pieszych na przejściach, którzy będą bardziej widoczni wieczorem. Projekt
możliwy do realizacji po przycięciu konarów drzewa lub wycięciu całego drzewa.

BO.D17.3/22

Kolorowy ogród wokół Klubu

Projekt zakłada uporządkowanie, położenie

Budowa relacji międzysąsiedzkich. Działanie profilaktyczne skierowane na zmniejszenie wymierania

10 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania
Krzesławice

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

agrowłókniny i nasadzenie roślin
cebulowych oraz bylin wokół Klubu
Krzesławice w ramach inicjatywy
sąsiedzkiej.

pszczół i innych owadów. Stworzenie, wspólnie z mieszkańcami zielonej, uporządkowanej przestrzeni
wokół Klubu Krzesławice, która będzie służyć i cieszyć oko wszystkim mieszkańcom okolicy.

Projekt zakłada zorganizoawnie zajęć
pilates oraz zakup sprzętu do ćwiczeń,
które będą odbywać się w Klubie
Krzesławice.

Wzrost liczby osób aktywnie spędzających czas wolny i prowadzących zdrowy tryb życia.

Szacunkowy
koszt

BO.D17.4/22

W zdrowym ciele zdrowy duchpilates w Klubie Krzesławice

2 900,00

BO.D17.5/22

Kolorowo w parku Zielony Jar

Kolorową roślinność w parku Zielony Jar.
Kwiaty, krzewy, rośliny cebulkowe, łatwe w
pielęgnacji, zachwycające kolorami przez
wiele miesięcy.

Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania Projekt ma na celu nasadzenie m.in drzew, krzewów i
kwiatów w parku Zielony Jar. Działanie to poprawi estetykę parku jak i całego odbioru Dzielnicy XVII
Wzgórza Krzesławickie. Dodatkowo posadzone rośliny pomogą w niwelowaniu zanieczyszczenia
powietrza.Zwiększenie ilości zieleni wpłynie także na pozytywny odbiór miasta przez mieszkańców
oraz gości, oraz zwiększy łączną powierzchnie roślin kwitnących w Krakowie.

125 000,00

BO.D17.6/22

Zakup lektur i książek z dużą
czcionką do Filii nr 52 BK

Zakup nowości wydawniczych, w tym lektur
szkolnych przeznaczonych dla dzieci i
młodzieży oraz książek z dużą czcionką
przeznaczonych dla osób zmagających się
z dysfunkcjami wzroku i dla seniorów.

Przeciwdziałanie wykluczeniu osób z dysfunkcją wzroku, zwiększenie dostępności do zbiorów, w tym
lektur szkolnych, integracja lokalnego środowiska.

8 000,00

BO.D17.7/22

Pakiet DAY SPA ZŁOTO
SWOSZOWIC dla naszych seniorów

Wyjazd do Uzdrowiska Swoszowice na
krótki pobyt dla zdrowia i przyjemności.

Projekt przyczyni się do zwiększenia aktywizacji osób starszych z miasta Krakowa. Pozwoli również na
nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni.

3 850,00

BO.D17.8/22

Seniorzy na Szlaku Orlich Gniazd wycieczka

Organizacja jednodniowej autokarowej
wycieczki z przewodnikiem dla 50-osobowej
grupy seniorów z Dzielnicy XVII szlakiem
Orlich Gniazd. Wycieczka ogólnodostępna
dla osób powyżej 60 roku życia z terenu
dzielnicy XVII, które zgłoszą się do udziału
na wyjazd po ogłoszeniu zapisów (liczy się
kolejność zgłoszeń)

Integracja i aktywizacja seniorów w środowisku lokalnym, realizacja zadania pozwoli również na
nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni.

4 000,00

BO.D17.9/22

"Piękny umysł"

Bezpłatne zajęcia nauki języka angielskiego
oraz obsługi komputera. Warsztaty będą
skierowane do młodzieży oraz osób
dorosłych, dla dwóch grup zaawansowania
. Zajęcia będą trwały 60 minut zarówno dla
grupy językowej oraz komputerowej.

Realizacja projektu przyczyni się do nabycia przez uczestników nowych kompetencji zawodowych
związanych ze znajomością języka angielskiego i obsługi komputera, co wpłynie pozytywnie na ich
sytuację na rynku pracy, a znajomość obsługi komputera dodatkowo pomoże w załatwianiu spraw
urzędowych i kontaktach w trybie online, co będzie zapobiegać wykluczeniu cyfrowemu. Ponadto
zajęcia grupowe ułatwią nawiązywanie nowych relacji społecznych oraz pomogą w wymianie
doświadczeń między uczestnikami kursu. Tym samym realizacja projektu wpłynie na wzrost poczucia
przynależności, integracji społeczności lokalnej i integracji międzypokoleniowej.

22 300,00

BO.D17.10/22

"Logopedia dla dzieci"

Projekt "Logopedia 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 szkolnej. W projekcie będzie
mogło uczestniczyć 12 dzieci.

Realizacja projektu przyczyni się do nabycia przez dzieci z wadami wymowy kompetencji społecznych,
zmniejszy zagrożenie wykluczeniem społecznym. Zajęcia grupowe wpłyną na wzrost poczucia własnej
wartości, nauczą odpowiedniego zachowania w grupie.

20 900,00

BO.D17.11/22

Wykonanie nawierzchni
poliuretanowej na boisku
asfaltowym

Projekt zakłada wykonanie bezpiecznej
nawierzchni poliuretanowej na istniejącej
nawierzchni asfaltowej małego boiska
asfaltowego, znajdującego się na skwerze

Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania Projekt zakłada wykonanie bezpiecznej nawierzchni
poliuretanowej na istniejącej nawierzchni asfaltowej małego boiska asfaltowego, znajdującego się na
skwerze zieleni pomiędzy ul. Architektów a Fortem - MDK Fort 49 "Krzesławice". Nawierzchnia
asfaltowa nie jest bezpieczna w przypadku upadku przy różnego typu aktywnościach sportowych.

200 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

zieleni pomiędzy ul. Architektów a Fortem MDK Fort 49 "Krzesławice".

Zadanie ma na celu poprawić bezpieczeństwo Mieszkańców korzystających z boiska.

Szacunkowy
koszt

BO.D17.12/22

Klub Dukat - renowacja sceny
teatralnej

Projekt renowacji sceny teatralnej w Klubie
Dukat obejmuje: 1) renowację desek
scenicznych, 2) zamontowanie nowych
kotar wraz z kurtyną, 3) modernizację
oświetlenia scenicznego.

Ubogacenie oferty kulturalno-artystycznej Klubu Dukat dostępnej dla mieszkańców Krakowa, poprzez
możliwość realizacji lepszych jakościowo i technicznie przedsięwzięć kulturalno-artystycznych.

50 000,00

BO.D17.13/22

Wykonanie chodnika przy ul.
Lubockiej

Projekt dotyczy budowy chodnika od strony
południowej ulicy Lubockiej od posesji nr 56
do posesji nr 66, na długości około 130 m.

Realizacja projektu poprawi infrastrukturę drogową w ul. Lubockiej na odcinku ok 130 mb oraz
przyczyni się w znaczący sposób do poprawy bezpieczeństwa pieszych.

BO.D17.14/22

Oświetlenie Ogródka
Jordanowskiego przy ul Darwina w
Luboczy

Funkcjonujący w osiedlu ogródek
Jordanowski nie posiada żadnego
oświetlenia. Rosnąca ilość mieszkańców
osiedla powoduje, że rodzice przychodzą z
dziećmi o różnych porach i wnioskują o
wykonanie oświetlenia. Dzięki temu
wzrośnie bezpieczeństwo.

Poprawa bezpieczeństwa dzieci korzystających z ogródka jordanowskiego

BO.D17.15/22

Rewitalizacja przestrzeni przed
"Pekinem" 229.

Rewitalizacja przestrzeni przed budynkiem
socjalnym (zwanym "Pekin") przy ul.
Kantorowickiej poprzez wyburzenie
pozostałości po komórkach,odgrodzenie
części budynku z czynnym WC trwałym
ogrodzeniem, zagospodarowanie terenu
zielenią,miejsca parkingowe

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie pozytywnie opiniuje projekt nr BO.D17.15/22. Opiniowany
projekt spełnia wymogi określone w regulaminie Budżetu Obywatelskiego. Dzięki realizacji
przedmiotowego projektu poprawiona zostanie estetyka przestrzeni przed budynkiem przy ul.
Kantorowickiej 229, a okoliczni mieszkańcy zyskają nowy teren zielony, współgrający z otoczeniem.
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie będzie realizatorem przedmiotowego projektu w zakresie
wyburzenia istniejących komórek oraz uporządkowania terenu. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
będzie realizatorem projektu w zakresie zaprojektowania oraz wykonania ogólnodostępnego terenu
zielonego i zielonych miejsc postojowych.

BO.D17.17/22

Stop krzykom! Jak dogadać się z
dziećmi? Bezpłatne warsztaty

Jeśli Twoje dziecko: • Nie słucha albo
często mówi: nie! • Nie chce sprzątać
zabawek albo ubierać się, kiedy musicie
wyjść • Kłóci się i bije z rodzeństwem •
Ogląda za dużo bajek… To szkolenie jest
dla Ciebie. Poznasz skuteczne metody
wychowawcze.

Realizacja projektu wpłynie na funkcjonowanie rodzin, pozwoli na kreowanie świadomego
rodzicielstwa, budowanie długofalowej relacji między rodzicami a dziećmi oraz zmniejszenie liczby
zachowań przemocowych, które zdarzają się w rodzinach. Projekt ma funkcję profilaktyczną.
Realizacja projektu w przestrzeni lokalu Programu Aktywności Lokalnej "Zesławice i Kantorowice",
funkcjonującego w strukturach MOPS, będzie bardzo korzystna dla mieszkańców Dzielnicy.

20 000,00

BO.D17.19/22

Śmiech to zdrowie - parkowe
spotkanie z kabaretem w Wadowie

W ramach projektu zakłada się organizację
występu kabaretowego w Parku w
Wadowie. Udział wszystkich chętnych
mieszkańców w tym wydarzeniu jest
całkowicie bezpłatny.

Podtrzymywanie relacji sąsiedzkich, integracja społeczności lokalnej. Propagowanie zdrowego trybu
życia - bo przecież śmiech to zdrowie, zwłaszcza na wolnym powietrzu w otoczeniu pięknego parku.

40 000,00

BO.D17.22/22

Budowa ścieżki asfaltowej do SP nr
129

Projekt przewiduje budowę ścieżki
asfaltowej łączącej SP nr 129 z blokami
znajdującymi się przy w/w SP (os. Na Stoku
10A/B/C/D/E).

Projekt przewiduje budowę ścieżki asfaltowej łączącej Szkołę Podstawową nr 129 im. K.
Makuszyńskiego w Krakowie z blokami znajdującymi się w najbliższym otoczeniu szkoły (tj. os. Na
Stoku 10A/B/C/D/E). Zrealizowanie zadania zlikwiduje barierę komunikacją dla mieszkańców Dzielnicy
XVII Wzgórza Krzesławickie.

651 983,00

BO.D17.24/22

Grębałów ul. Styczna remont
nakładki asfaltowej

Grębałów ul. Styczna remont 350 mb
nakładki asfaltowej wraz z wymiana
krawężników po jednej stronie ulicy.

Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z podbudową poprawi komfort osób korzystających z ulicy
Stycznej.

430 000,00

630 000,00

95 000,00

600 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

BO.D17.25/22

Boisko Zielony Jar-oświetlenie,
małe bramki

Projekt przewiduje montaż oświetlenia,
bramek "hokejowych" w parku Zielony Jar.

Projekt zakłada doposażenie boiska do piłki nożnej wraz wykonaniem instalacji 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.

250 000,00

BO.D17.26/22

Stawiamy na TEATR D.K. DUKAT gr
teatralna dzieci i dorosłych

Stawiamy na TEATR Dom Kultury DUKAT gr
teatralna dzieci i dorosłych, plenerowe
pikniki rodzinne potrzebny jest dobry sprzęt
sceniczny, udostępnianie sali naszym
przedszkolaczkom z Filii Przedszkola nr
112. Organiz. przedstawień teatralnych i
scenicz

Dobra i długotrwała współpraca pomiędzy Klubem Dukat, Przedszkolem nr 112 i społecznością lokalną
Grębałowa. Poszerzenie ofert artystycznej i kulturalnej Klubu Dukat.

10 400,00

BO.D17.27/22

Ogród Owocowy przy ul. Jagiełły

Propozycja dotyczy uzupełnienia nowego
sadu przy ul. Jagiełły o krzewy owocowe.

Uzasadnienie wykonania zadania Projekt zakłada uzupełnienia sadu o krzewy owocowe jak maliny,
jeżyny, porzeczki oraz jagody kamczackie. Doposażenie sadu o nowe rośliny zwiększy atrakcyjność
terenu i zachęci do korzystania z niego dzieci i innych Mieszkańców. Działania te mają także
zwiększyć łączną powierzchnie roślin kwitnących w Krakowie i poprawić estetykę Dzielnicy XVII.

20 000,00

BO.D17.28/22

Błonie 4.0

Zadanie polega na rewitalizacji terenu tzw
Błonia Kantorowickiego poprzez
doposażenie go w dodatkowe elementy
infrastruktury sportowej oraz na
posadowieniu w razie możliwości tym
miejscu bocianiego gniazda.

Projekt ma na celu doposażenie Błoni Kantorowickich. Realizacja zadania przyczyni się do pełnego
wykorzystania potencjału terenu oraz uatrakcyjni go pod względem sportowym, kulturalnym oraz
przyrodniczym.

250 000,00

BO.D17.30/22

Dynamiczne Zakole

Bezpłatna oferta zajęć, warsztatów,
spotkań integracyjnych, wycieczek dla
wszystkich grup wiekowych bez względu na
stan zdrowia czy inne ograniczenia w
Klubie Zakole.

Zwiększenie i ubogacenie oferty kulturalno-artystycznej Klubu Zakole, skierowanej do mieszkańców
Kantorowic. Integracja społeczności lokalnej.

375 200,00

BO.D17.32/22

Świętujmy razem! - Piknik Budżetu
Obywatelskiego 2023

Projekt zakłada zorganizowanie pikniku
Budżetu Obywatelskiego integrującego
wszystkich mieszkańców Wzgórz
Krzesławickich w parku Zielony Jar.

W ramach projektu „Świętujmy razem – Piknik Budżetu Obywatelskiego 2023” zaplanowano
organizację pikniku w parku Zielony Jar na obszarze Dzielnicy XVII. Piknik obejmuje zarówno
wydarzenia artystyczne jak i sportowe. Przedsięwzięcie przyczyni się do integracji lokalnej
społeczności oraz zwiększenia świadomości znaczenia Budżetu Obywatelskiego. Ponadto realizacja
zadania wzmocni pozycję dzielnicy jako przestrzeni otwartej na różne aktywności mieszkańców.

250 000,00

BO.D17.34/22

Piłkarskie marzenia na Wzgórzach
Krzesławickich

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie
szkolenia dzieci uprawiających piłkę nożną.
Projekt zakłada zakup sprzętu, w tym
strojów sportowych, szkolenie z przepisów
przepisów piłki nożnej przeprowadzone
przez sędziego MZPN oraz organizację
turnieju.

Projekt polega na wsparciu dzieci uczestniczących w zajęciach z piłki nożnej na terenie dzielnicy XVII
bez względu na przynależność klubową.

120 100,00

Projekt zakłada obsadzenie wiosennymi
roślinami cebulowymi i kwitnącymi
krzewami nowohuckich podwórek, skwerów
i ciągów komunikacyjnych na terenie
dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Projekt zakłada obsadzenie wczesnowiosennymi roślinami cebulowymi i kwitnącymi krzewami
nowohuckich podwórek, zielonych skwerów i ciągów komunikacyjnych na terenie dzielnicy XVIII Nowa
Huta. Inwestycja przyczyni się do podniesienia walorów estetycznych okolicy, co wpłynie na poprawę
samopoczucia mieszkańców i zachęci ich do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

150 000,00

DZIELNICA XVIII NOWA HUTA
BO.D18.1/22

Więcej Wiosny w Nowej Hucie

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

BO.D18.3/22

Mikro Łąki Kwietne

BO.D18.4/22

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

Projekt zakłada utworzenie mikro łąk
kwietnych przy podstawach pni drzew
zwiększając tym bioróżnorodność oraz
estetykę miejsca.

Projekt zakłada utworzenie łąk kwietnych w ciągu miejsc postojowych na os. Szkolnym. Realizacja
zadania przyczyni się do zwiększenia estetyki i bioróżnorodności miejsca.

200 000,00

Nowohuckie Pikniki Podwórkowe

Projekt zakłada organizacje integracyjnych
pikników podczas których mieszkańcy
nowohuckich podwórek będą mogli się
poznać bliżej i zacieśnić sąsiedzkie więzy.

Budowa międzypokoleniowych relacji sąsiedzkich. Aktywizajca oraz integracja społeczności lokalnych.
Przeciwdziałania stereotypom na temat młodzieży i seniorów.

100 000,00

BO.D18.5/22

Jaśniej w Nowej Hucie!

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 opraw na nowohuckich osiedlach poprawi bezpieczeństwo i komfort mieszkańców.
Wpłynie również na stan istniejącej infrastruktury oraz poprawi estetykę osiedla.

450 000,00

BO.D18.6/22

Murem za murkami! Ratujmy
zabytkowe murki w Nowej Hucie.

Projekt zakłada renowację zniszczonych
zabytkowych nowohuckich murków, wraz z
towarzyszącymi im schodami z likwidacją
ewentualnych barier architektonicznych.
Projekt zakłada remonty murków na os.
Zielonym pomiędzy budynkami 5 i 7, os.
Sportowym 25 przy ul. Mościckiego
naprzeciw budynku os. Zielone 6 i os.
Zielonym 1 w stronę al. Róż. Remont
zostanie zrealizowany do wysokości
środków.

Renowacja zniszczonych zabytkowych murków zwiększy estetykę osiedli Nowej Huty oraz wpisze się w
trend rewitalizacji zaniedbanych elementów zabytkowej części miasta. Poprawi również komfort
estetyczny i użytkowy mieszkańców.

750 000,00

BO.D18.8/22

Nie rdzewiejmy! Renowacja tablic
informacyjnych.

Projekt dotyczy remontu wyjątkowych,
zabytkowych tablic informacyjnych
zlokalizowanych w kilku osiedlach w Nowej
Hucie.

Celem projektu jest renowacja zabytkowych tablic informacyjnych. Realizacja zadania pozwoli na
zachowanie zabytkowych elementów małej architektury charakterystycznych dla Nowej Huty.

110 000,00

BO.D18.11/22

Kierowco, szanuj zieleń!

Kampania ma na celu uświadomienie
kierowcom aspektu prawnego
niewłaściwego parkowania na terenach
zieleni, ma opowiadać o negatywnym
wpływie parkowania na korzenie drzew
oraz poruszyć temat estetyki przestrzeni
publicznej.

W ramach zadania planowane jest zrealizowanie kampanii informacyjnej oraz wykonanie rekultywacji
zieleni na terenie dzielnicy XVIII Nowa Huta. Realizacja projektu przyczyni się do uświadomienia
kierowcom aspektu prawnego niewłaściwego parkowania na terenach zieleni. Celem kampanii będzie
zachęcenie kierowców do przestrzegania prawa.

90 000,00

BO.D18.12/22

Piknik na parkingu

Podczas Park(ing) Day w alei Róż
zamienimy parking przyjazną strefę dla
mieszkańców z wykorzystaniem kwiatów w
doniczkach, trawy z rolki i różnego rodzaju
siedzisk.

Efektami długoterminowymi mogą być: integracja mieszkańców oraz zachęta do realizacji podobnych
inicjatyw na innych parkingach w Nowej Hucie.

16 600,00

BO.D18.13/22

Biblioteka – przyjazne miejsce

Proponowane działania w ramach realizacji
zadania to: zakup mebli i regałów dla dzieci
umożliwiających stworzenie miejsca do
samodzielnej pracy najmłodszych
czytelników, zakup wyposażenia

Poprawa estetyki i funkcjonalności biblioteki, zwiększenie dostępności do zbiorów bibliotecznych,
utworzenie przestrzeni do prezentacji wystaw oraz przestrzeni dla najmłodszych czytelników.

150 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

Zakup do Filii 56 Biblioteki Kraków w os.
Zgody 7, urządzeń do czytania dla osób
słabowidzących i seniorów, a także zakup
czytników e-booków.

Poprawa dostępu do książek poprzez zakup urządzeń dla osób niewidomych i słabowidzących, a także
czytników e-booków, dostosowanie oferty bibliotecznej do potrzeb seniorów oraz osób z
niepełnosprawnością wzroku.

7 000,00

Filie Biblioteki Kraków z Dzielnicy XVIII
działają na rzecz krzewienia czytelnictwa,
wyrabiania nawyku czytania u
najmłodszych, kształtowania gustów
czytelniczych i wrażliwości. Przez powyższe
działania zaspokajają potrzebę
uczestnictwa w kulturze.

Zaspokojenie potrzeb czytelniczych mieszkańców Dzielnicy, wyrabianie nawyku czytania wśród
najmłodszych, zaspokajanie potrzeb uczestnictwa w kulturze. Uatrakcyjnienie zbiorów biblioteki
poprzez zakup nowości książkowych, prenumeratę czasopism i zakup kodów do platformy ebooków.

Budowa siłowni plenerowej na terenie
Stadionu Miejskiego Hutnik Kraków.
Realizacja projektu poszerzy ofertę tego
terenu dla mieszkańców miasta o
ogólnodostępną siłownię oraz pozwoli na
lepsze wykorzystanie kompleksu.

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.

ułatwiającego korzystanie z księgozbioru,
prace remontowe.
BO.D18.15/22

"3-TAK NA TAK"

BO.D18.16/22

"TuCzytaMy"

BO.D18.17/22

Suche Stawy trzymają formę

BO.D18.18/22

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA
OSÓB DOROSŁYCH

Zadanie polega na organizacji bezpłatnych
kursów języka angielskiego dla osób
dorosłych, w dwu grupach: początkującej i
zaawansowanej. Kursy nauczą komunikacji
w tym języku, przydatnej na co dzień, w
podróżach i spotkaniach z obcokrajowcami.

Realizacja projektu przyczyni się do nabycia przez uczestników nowych kompetencji, co może wpłynąć
na poprawę ich sytuacji, zarówno na rynku pracy, jak i w życiu codziennym. Kursy nauczą komunikacji
w języku angielskim, przydatnej na co dzień, w podróżach i spotkaniach z obcokrajowcami. Zajęcia
grupowe dodatkowo ułatwią nawiązywanie nowych relacji społecznych oraz pomogą w wymianie
doświadczeń między uczestnikami kursu. Realizacja projektu wpłynie na rozwój poczucia
przynależności, integracji społeczności lokalnej i integracji międzypokoleniowej.

22 500,00

BO.D18.19/22

Rewitalizacja terenów zielonych w
osiedlu Centrum A 2-6-14

Projekt ma na celu: 1). Odtworzenie
żywopłotu(nasadzenie nowego) na
trawnikach, także znajdujących się przy
trzech klatkach schodowych bloku 14. 2).
Posianie trawy. 3). Posadzenie kilku drzew i
krzewów kwitnących, nasadzenie rabat
bylinowych.

Projekt zakłada rewitalizację zaniedbanych terenów zielonych na osiedlu Centrum A. Realizacja
projektu przyczyni się do poprawy estetyki przestrzeni oraz zachęci mieszkańców do spędzania czasu
na świeżym powietrzu.

200 000,00

BO.D18.20/22

Wolica - Klub Jedność mieszkańcy z
potencjałem

Organizacja darmowych zajęć dla
mieszkańców. Integracja dzieci, dorosłych,
seniorów poprzez festyny rodzinne oraz
świąteczne spotkania mieszkańców.

Podtrzymywanie relacji sąsiedzkich zbudowanych podczas poprzednich edycji projektu. Głównym
celem projektu jest zaszczepienie w uczestnikach kreatywności oraz zachęcenie ich do aktywnego
spędzania czasu. Organizowane zajęcia mają wiele korzyści np. stanowią idealne miejsce spotkań
dzieci, rodziców i seniorów, sprzyjają zacieśnianiu relacji sąsiedzkich, otwierają społeczność lokalną na
nowe inicjatywy, zachęcają do wspólnego spędzania czasu oraz kształtują prawidłowe postawy
społeczne wśród najmłodszych i sprzyjają ich rozwojowi.

260 650,00

BO.D18.21/22

Przylasek Wyciąski - strefa relaksu

Wykonanie strefy relaksu w której znajdą
sie hustawko-ławki otoczone alejką
asfaltową w postaci okręgu . Obok w
drugim okręgu zostaną zamontowane
hamaki, leżaki, ławki w otoczeniu zielonych
skarp z palisadami, W częsci zielonej
miejsce do grillowania

Projekt zakłada montaż huśtawko-ławek otoczonych okręgiem w postaci alejek asfaltowych. Realizacja
pozwoli na bezpieczne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu.

360 000,00

BO.D18.22/22

Wrózenice - aktywnie po sąsiedzku

Kontynuacja projektu miejsca spotkań dla

Realizacja projektu - kontynuacja działań, wpłynie na pogłębienie poczucia przynależności, integracji

218 650,00

40 000,00

325 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

mieszkańców osiedla oraz integracja
wielopokoleniowa .

społeczności lokalnej i międzypokoleniowej. Przyczyni się do podniesienia kompetencji społecznych
oraz przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej.

Organizacja darmowych zajęć dla
mieszkańców : zajęcia
plastyczne,komputerowe, artystyczne,
naukowe, ogólnorozwojowe, gry planszowe,
półkolonie, pikniki rodzinne .

Aktywizacja społeczności lokalnej, budowa i podtrzymywanie relacji sąsiedzkich pomiędzy
mieszkańcami Kościelnik. Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej peryferyjnego osiedla Nowej
Huty.

183 900,00

Imprezy plenerowe w osiedlach Branice,
Przylasek Rusiecki, Ruszcza i Wyciążach,
wycieczki integracyjno-krajoznawcze,
uczestniczenie w kursach i zajęciach
organizowanych przez Klub "Herkules".

Integracja mieszkańców trzech peryferyjnych osiedi Krakowa - Ruszcza, Przylasek Rusiecki, Wyciąż.
Budowa i podtrzymywanie więzi międzypokoleniowych. Aktywizacja społeczności lokalnej.

483 100,00

Celem projektu jest stworzenie atrakcyjnej
infrastruktury w parku na os. Handlowym!
Hamaki, ławki i stoliki piknikowe! Nie ma to
jak relaks w parku!

Projekt zakłada zakupienie i montaż elementów małej architektury parkowej. Realizacja projektu
przyczyni się do uatrakcyjnienia przestrzeni publicznej.

Doposażenie placu zabaw w osiedlu
Ruszcza przy ulicy Rusieckiej.

Celem projektu jest doposażenie istniejącego ogródka jordanowskiego, poprzez zamontowanie
nowych urządzeń zabawowych. Inwestycja przyczyni się do zagospodarowania niedoposażonego placu
zabaw, podniesie walory estetyczne terenu, stworzy bardziej atrakcyjną i przyjazną przestrzeń, co
zachęci mieszkańców do aktywnego korzystania z czasu na świeżym powietrzu oraz integracji
społecznej.

300 000,00

Budowa miasteczka rowerowego w osiedlu
Branice przy ulicy Michała KarasiewiczaTokarzewskiego.

Projekt zakłada stworzenie miasteczka ruchu drogowego dla dzieci przeznaczonego do nauki
przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia z zakresu ruchu pieszych oraz nauki jazdy na
rowerze i motorowerze. Realizacja przyczyni się do edukowania dzieci i młodzieży w aspektach
znajomości ruchu drogowego. Podniesie to atrakcyjność Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

600 000,00

Jeśli Twoje dziecko: • Nie słucha albo
często mówi: nie! • Nie chce sprzątać
zabawek albo ubierać się, kiedy musicie
wyjść • Kłóci się i bije z rodzeństwem •
Ogląda za dużo bajek… To szkolenie jest
dla Ciebie. Poznaj skuteczne metody
wychowawcze.

Realizacja projektu wpłynie na funkcjonowanie rodzin, pozwoli na kreowanie świadomego
rodzicielstwa, budowanie długofalowej relacji między rodzicami a dziećmi oraz zmniejszenie liczby
zachowań przemocowych, które zdarzają się w rodzinach. Projekt ma funkcję profilaktyczną.
Realizacja projektu w przestrzeni lokalu Programu Aktywności Lokalnej "Na Skarpie", funkcjonującego
w strukturach MOPS, będzie bardzo korzystna dla mieszkańców Dzielnicy.

20 000,00

Budowa ogólnodostępnego skweru dla
mieszkańców.

Celem projektu jest stworzenie naturalnego terenu zielonego dostępnego dla mieszkańców. Realizacja
zadania da możliwość odpoczynku, rekreacji i spotkań sąsiedzkich mieszkańców Dzielnicy XVIII Nowa
Huta. Nasadzone na tym terenie rośliny wzbogacą roślinność całej dzielnicy.

500 000,00

BO.D18.23/22

Klub Pod Kasztanami - Integracja
mieszkańców Kościelnik

BO.D18.24/22

INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW Z
KLUBEM "HERKULES" BRANICE

BO.D18.25/22

Wypocznij w parku na os.
Handlowym

BO.D18.27/22

DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W
RUSZCZY

BO.D18.28/22

MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO
W BRANICAH

BO.D18.31/22

Stop krzykom! Jak dogadać się z
dziećmi? Bezpłatne warsztaty

BO.D18.33/22

Górka Kościelnicka-skwer z
miejscem rekreacji

BO.D18.34/22

Moda na czytanie

Dofinansowanie zakupu nowości
wydawniczych - książek i audiobooków oraz
uzupełnienie księgozbioru o tytuły
brakujące bądź zdekompletowane a
pożądane lub niezbędne dla Biblioteki
Głównej Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
w roku kalendarzowym 2023.

Realizacja projektu powiększy księgozbiór Biblioteki Głównej Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida,
poszerzając tym samym ofertę biblioteki dla mieszkańców Nowej Huty. Z zakupionych książek
czytelnicy będą mogli korzystać jeszcze przez wiele lat po zakończeniu projektu.

BO.D18.39/22

BEZPIECZNY RATOWNIK BEZPIECZNY NOWOHUCIANIN

Zadanie polega na doposażeniu 4
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy.

70 000,00

14 400,00

270 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

Dzielnicy XVIII Nowa Huta w sprzęt
Ratowniczy.
BO.D18.43/22

Wydarzenia otwarte Festiwalu
"Wschód-Zachód"

Wydarzenia otwarte w ramach
Międzynarodowego Festiwalu Teatru
Ukraińskiego "Wschód-Zachód" pozwolą na
zbliżenie się z ukraińską kulturą
mieszkańcom Dzielnicy i będą możliwością
na kontakt z własną kulturą dla Ukraińców
mieszkającym w Dzielnice

- prezentacja ukraińskiej kultury skierowana do mieszkańców dzielnicy oraz okazja do kontaktu z
własną kulturą dla Ukraińców mieszkających w dzielnicy - promocja ukraińskiej sztuki teatralnej, która
żyje i rozwija się mimo bardzo trudnych warunków wojny - zapoznanie mieszkańców dzielnicy z
wiedzą na temat kultur mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych (eliminacja dyskryminacji
wynikającej z poczucia zagrożenia inną kulturą) - zaangażowanie mieszkańców w dialog
wielokulturowy - zbudowanie trwałych więzi między młodzieżą pochodzącą z różnych kultur.

6 200,00

BO.D18.45/22

Zajęcia rehabilitacyjno ruchowe dla
seniorów

Adaptacja pomieszczeń Centrum
Aktywności Seniora - oś. Zielone do potrzeb
rehabilitacji i aktywności ruchowej
seniorów. Dostosowanie pomieszczeń oraz
instalacja sprzętu rehabilitacyjnego
gimnastycznego w pomieszczeniach CAS
na oś. Zielonym .

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie pozytywnie opiniuje projekt nr BO.D18.45/22. Opiniowany
projekt spełnia wymogi określone w regulaminie Budżetu Obywatelskiego. Dzięki realizacji
przedmiotowego projektu powstanie miejsce, w którym seniorzy będą mogli zadbać o poprawę swojej
kondycji i sprawności ruchowej. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie będzie realizatorem
przedmiotowego projektu w zakresie wykonania remontu lokatorskiego przedmiotowego lokalu.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia będzie realizatorem projektu w zakresie doposażenia lokalu we
wskazany w projekcie sprzęt rehabilitacyjny.

120 000,00

BO.D18.46/22

Remont kamiennego murku na os.
Hutniczym

Projekt przewiduje rewitalizację remontu
kamiennego murku wraz z częścią
chodnika na os. Hutniczym.

Projekt przewiduje rewitalizację zaniedbanego murku i chodnika na osiedlu Handlowym w przestrzeni
ogólnodostępnej. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy estetyki i bezpieczeństwa Mieszkańców
i gości Dzielnicy XVIII Nowa Huta w przestrzeni publicznej.

400 000,00

BO.D18.49/22

Poprawa warunków uprawiania
sportu w Wyciążach

W ramach tego projektu proponujemy
zakup nowoczesnego sprzętu
treningowego, który będzie mógł być
wykorzystywany przez wszystkie dzieci
młodzież i dorosłych w Nowej Hucie ,
zarówno ogólnodostępne jak i te, które
ćwiczą w przy klubie sportowym LKS
Błyskawica Wyciąże. Taki sprzęt da
dzieciom szansę rozwoju, która w chwili
obecnej była dostępna tylko w
największych ośrodkach sportowych.
Nowoczesny sprzęt treningowy to
optymalny rozwój. Istnieje realna potrzeba
zakupienia piłek, bramek sportowych i
akcesoriów.

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.

22 500,00

BO.D18.53/22

OdNOWA Nowohuckich
PARKINGÓW - cz.1

Remont Parkingów na terenie Dzielnicy
Nowa Huta - część.1.

Remont parkingu na os. Na Skarpie 41-42 zapewni komfort i bezpieczeństwo użytkowników.
Dodatkowo poprawi stan techniczny istniejącej infrastruktury oraz wpłynie pozytywnie na estetykę
osiedla.

110 000,00

BO.D18.54/22

Domki dla Jeży! Kontynuacja

Projekt zakłada posadowienie domków dla
jeży oraz podjęcie działań kontrolnych w
kolejnym roku.

Projekt zakłada posadowienie domków dla jeży oraz podjęcie działań kontrolnych w kolejnym roku.
Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bytu jeży na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta, oraz
polepszy świadomość mieszkańców na temat pożytków i sposobów ochrony tych zwierząt na terenie
miasta.

BO.D18.55/22

NOWOHUCKIE letnie KINO
Nowohuckiego Centrum Kultury

Celem realizacji projektu jest aktywizacja i
integracja mieszkańców Nowej Huty.
Zakupienie potrzebnego sprzętu zamiast
wynajmu, zapewni NCKowi możliwość
organizacji większej ilości wydarzeń o
podobnym charakterze w przyszłości.

Nowohuckie Centrum Kultury pozytywnie opiniuje projekt pn. "Nowohuckie Letnie Kino". Projekt ten
stanowi rozwinięcie dotychczasowej działalności kulturalno-edukacyjnej NCK, realizowanej w plenerze,
tj. na terenach wokół budynków instytucji.

40 000,00

268 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

BO.D18.56/22

Siłownia NOWOHUCKA pod
chmurką cz.1.

BO.D18.58/22

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

Projekt zakłada budowę siłowni
zewnętrznej w Nowej Hucie. Inwestycja
utworzy atrakcyjną strefę aktywności
fizycznej, która zintegruje mieszkańców i
zachęci do aktywnego spędzania czasu
zarówno dzieci jak i dorosłych,

Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej w w Parku Żeromskiego. 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.

400 000,00

1000 biletów do teatru dla
nowohuckich seniorek i seniorów

Udostępnienie dla nowohuckich seniorek i
seniorów darmowych biletów do Teatru
Łaźnia Nowa, organizacja puli miejsc na
najciekawsze tytuły, ale i przygotowanie
spektaklu specjalne z dyskusją z twórcami.

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie opiniuje projekt nr BO. D18.58/22 „1000
biletów do teatru dla nowohuckich seniorek i seniorów”. Jego realizacja pozwoli na bliższe
zaznajomienie nowohuckich seniorów z lokalną instytucją kultury, z teatrem, który od zarania działa
partycypacyjnie, włączając i zachęcając do współtworzenia współczesnej kultury. Projekt zakłada
regularną integrację osób starszych, animację ich czasu wolnego w teatrze a dzięki spotkaniom
pogłębionym seniorzy będą mieli okazję podyskutować z twórcami, lepiej zrozumieć język teatralny.
Za dystrybucję biletów i organizację spotkań byłby odpowiedzialny Teatr „Łaźnia Nowa”.

78 000,00

BO.D18.59/22

Piłkarskie marzenia w Nowej Hucie
- Hutnik Kraków

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie
szkolenia dzieci uprawiających piłkę nożną.
Projekt zakłada zakup sprzętu, w tym
strojów sportowych, szkolenie z przepisów
przepisów piłki nożnej przeprowadzone
przez sędziego MZPN oraz organizację
turnieju.

Projekt polega na wsparciu dzieci uczestniczących w zajęciach z piłki nożnej na terenie dzielnicy XVIII
bez względu na przynależność klubową.

296 000,00

BO.D18.60/22

Piłkarskie marzenia w Nowej Hucie
- Krakus Nowa Huta

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie
szkolenia dzieci uprawiających piłkę nożną.
Projekt zakłada zakup sprzętu, w tym
strojów sportowych, szkolenie z przepisów
przepisów piłki nożnej przeprowadzone
przez sędziego MZPN oraz organizację
turnieju.

Projekt polega na wsparciu dzieci uczestniczących w zajęciach z piłki nożnej na terenie dzielnicy XVIII
bez względu na przynależność klubową.

95 500,00

BO.D18.61/22

Pokazy Filmów Ukraińskich w Kinie
Paradox

Pokazy Filmów Ukraińskich w Kinie Paradox
dadzą możliwość mieszkańcom Dzielnicy
poznać ukraińską kulturę filmową różnych
gatunków, a także zwiększą ofertę
kulturalną dla mieszkańców Dzielnicy w
ciekawe wielokulturowe wydarzenia
filmowe.

- umożliwienie mieszkańcom dzielnicy (dorosłym, dzieciom i młodzieży) poznania ukraińskiej kultury
filmowej różnych gatunków - poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców dzielnicy o ciekawe
wielokulturowe wydarzenia filmowe - wsparcie ze strony mieszkańców - poprzez udział w
wydarzeniach kulturalnych - dla uchodźców z Ukrainy oraz integracja różnych grup społecznych i
środowiskowych - budowa porozumienia międzykulturowego na bazie sztuki, kultury i dialogu.

14 500,00

BO.D18.62/22

LEGALne NOWOHUCKIe
GRILLillowanie przy NCKu!

Projekt zakłada powstanie miejsca do
grillowania w najbliższym sąsiedztwie
budynku NCK. Inwestycja stworzy dla
mieszkańców komfortowe warunki do
grillowania, integracji i spędzania czasu na
świeżym powietrzu.

Celem projektu jest stworzenie miejsca do grillowania z obiektami małej architektury oraz
pojemnikiem na popiół w najbliższym otoczeniu budynku NCK. Realizacja zadania stworzy możliwość
dla mieszkańców do komfortowego grillowania, integracji i spędzania czasu na świeżym powietrzu.
Stworzenie miejsca do grillowania dodatkowo poprawi atrakcyjność Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

65 000,00

W wybranych lokalizacjach Krakowa (do
ustalenia z odpowiedzialną jednostką
miejską): - zerwijmy płyty chodnikowe, poszerzmy okienka drzew, - stwórzmy
trawniki: zasiejmy trawę (NIE KORĘ),

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.

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
BO.OM.1/22

Kraków zrywa z betonem - II edycja

547 100,00

Numer
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Tytuł zadania
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posadźmy krzewy - zasadźmy drzewa
BO.OM.2/22

SZYBCIEJ TRAMWAJEM!

Masz dość powolnych tramwajów w
Krakowie? Można to zmienić głosując
właśnie na ten projekt! Zakłada on montaż
nowoczesnego rozjazdu, gdzie tramwaje
pojadą 30-50 km/h – to 3-5 razy szybciej
niż obecnie dopuszczalna prędkość!

Realizacja zadania pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo,czas i komfort podróży tramwajem. Zmniejszy
się także hałas i wibracje wydawane przez przejeżdżające tramwaje, co wpłynie na komfort życia
mieszkańców z okolicznych bloków.

400 000,00

BO.OM.4/22

ZADBAJMY O PLANTY BIEŃCZYCKIESERCE BIEŃCZYC!

Planty Bieńczyckie- park, strefa zieleni,
będąca sercem Bieńczyc, jest jednocześnie
łącznikiem komunikacyjnym i rekreacyjnym
dla mieszkańców sąsiednich dzielnic- XV i
XVIII. Wymaga nowej roślinności, naprawy
alejek oraz urządzeń małej architektury.

Projekt zakłada nasadzenia nowej roślinności, naprawę alejek oraz montaż urządzeń małej
architektury na Plantach Bieńczyckich. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności
obszaru oraz zachęci mieszkańców do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

1 520 000,00

BO.OM.6/22

BEZPŁATNE TOALETY W PARKU
JORDANA

DZIĘKI TEMU PROJEKTOWI W PARKU
JORDANA ZOSTANIE WYREMONTOWANA
TOALETA TAK, BY BYŁA DOSTOSOWANA DO
POTRZEB MATEK Z DZIEĆMI I OSÓB Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, A NASTĘPNIE
UDOSTĘPNIONE BEZPŁATNIE
MIESZKAŃCOM.

Projekt zakłada remont jednej z toalet publicznych w Parku Jordana. Jego realizacja przyczyni się do
poprawy komfortu korzystania z toalet, również dla matek z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami.

1 520 000,00

BO.OM.8/22

Młynówka Królewska – najdłuższy
park w Polsce!

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.

1 100 000,00

BO.OM.9/22

ŁĄCZYMY PARKI 2.0

Kontynuacja zwycięskiego projektu z edycji
zeszłorocznej. Celem projektu jest
wykorzystanie potencjału zieleni miejskiej,
a w szczególności terenów Młynówki
Królewskiej oraz Parków Radzikowskiego i
Bronowickiego.

Projekt zakłada organizację zajęć sportowych oraz montaż elementów małej architektury. Jego
realizacja przyczyni się do integracji mieszkańców i zachęci ich do spędzania większej ilości czasu na
świeżym powietrzu.

350 000,00

BO.OM.11/22

Park Białe Morza

Projekt zakłada zaprojektowanie i
stworzenie ogólnodostępnego parku dla
mieszkańców na terenie Białych Mórz w
południowej części miasta Krakowa.

Realizacja projektu zakładającego utworzenie parku miejskiego na terenie Białych Mórz przyczyni się
do stworzenia atrakcyjnej i przyjemnej przestrzeni do odpoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu.
Park będzie pełnić funkcję rekreacyjno- wypoczynkowe i pozytywnie wpłynie na komfort życia
mieszkańców. Ostateczna forma parku zostanie ustalona na etapie konsultacji społecznych, a jego
realizacja odbywać się będzie w oparciu o ustalenia z Wnioskodawcami projektu budżetu
obywatelskiego.

1 520 000,00

BO.OM.12/22

Renowacja Grobu, Pomnika Ofiar
Dąbia na Cmentarzu Rakowickim

Projekt zakłada renowację wg zaleceń
konserwatorskich Grobu Pomnika Ofiar
Dąbia znajdującego się na Cmentarzu
Rakowickim nieopodal Alei Zasłużonych w
kwaterze LXVII, gdzie znajduje się zbiorowa
mogiła - miejsce spoczynku ofiar pacyfikacji
Dąbia w styczniu 1945 r.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie ocenia pozytywnie możliwość realizacji w 2023 roku
zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego 2022 zadania polegającego na pracach konserwatorskich
przy pomniku nagrobnym na grobie Ofiar Pacyfikacji Dąbia w styczniu 1945 r. zlokalizowanym na
cmentarzu Rakowickim przy ul. Rakowickiej (cmentarzu komunalnym) – na kwaterze LXVII, w rzędzie
wschodnim. Okazały pomnik nagrobny wykonany z kamienia (dolomitu) ustawiony na zbiorowej
mogile jest pokryty warstwą szkodliwej tzw. fałszywej patyny i zabrudzeń, występują na nim
miejscowo ubytki i pęknięcia kamienia i spoinowania. Obiekt kwalifikuje się do prac konserwatorskich.
Na podstawie porównania kosztów przeprowadzonych w roku bieżącym oraz latach ubiegłych prac

369 000,00
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remontowo – konserwatorskich zabytkowych pomników nagrobnych oraz pomników na grobach
wojennych szacuje się koszt konserwacji przedmiotowego pomnika nagrobnego wraz z obramieniem
mogiły – na kwotę 369 000,00 zł. Przewidywane efekty zadania spełniają kryterium ogólnodostępności
(przedmiotowy grób z pomnikiem nagrobnym zlokalizowany jest na ogólnodostępnym cmentarzu
komunalnym). Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji projektu:
Przeprowadzenie renowacji pomnika nagrobnego na grobie Ofiar Pacyfikacji Dąbia zlokalizowanym na
cmentarzu Rakowickim skutkować będzie przywróceniem właściwego wyglądu mogiły zbiorowej, która
jest grobem wojennym oraz wyrazem hołdu dla ofiar Pacyfikacji Dąbia, rozstrzelanych przez Niemców
w styczniu 1945 r. Wykonanie zabiegów konserwatorskich poprawi parametry wytrzymałościowe
kamiennego pomnika oraz estetykę wzniesionego na grobie upamiętnienia. Renowacja przedmiotowej
mogiły zbiorowej wraz z okazałym pomnikiem nagrobnym będzie dodatkowo zwracać uwagę na grób
Ofiar Pacyfikacji Dąbia, a tym samym będzie przyczyniać się również do zwiększenia zainteresowania
osób odwiedzających cmentarz tym miejscem oraz historią Polski i losami mieszkańców Krakowa w
czasie II wojny światowej.
BO.OM.13/22

Posadźmy drzewa na Rynku
Głównym!

Chcemy, żeby na Rynek Główny po
kilkudziesięciu latach wróciły drzewa.
Nasadzenia zapewnią trochę cienia i
sprawią, że w ciepłe dni miejsce nie będzie
już betonową patelnią. Czas, żeby serce
miasta stało się wreszcie zielone!

Projekt zakłada posadzeni drzew w rejonie Rynku Głównego. Realizacja zadania zwiększy ilość cienia
oraz przyczynią się do polepszenia mikroklimatu panującego na Rynku oraz poprawi atrakcyjność
centralnego punktu miasta.

BO.OM.19/22

NA RATUNEK! Zakup 15
zewnętrznych AED

BO.OM.20/22

BO.OM.21/22

1 520 000,00

Celem projektu jest zakup i montaż 15
ogólnodostępnych zewnętrznych
automatycznych defibrylatorów AED w
ramach realizowanego obecnie w Gminie
Miejskiej Kraków programu polityki
zdrowotnej pn. „Programu powszechnego
dostępu do defibrylacji z elementami
pierwszej pomocy w Gminie Miejskiej
Kraków”.

Projekt zakłada zakup i montaż 15 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) na terenie
Miasta Krakowa w miejscach ogólnodostępnych. Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) jest to ustanie
mechanicznej czynności serca, które wymaga podjęcia natychmiastowej interwencji przez świadków
zdarzenia, tj. powiadomienie systemu ratownictwa medycznego, podjęcie resuscytacji krążeniowooddechowej oraz zapewnienie dostępu do wczesnej defibrylacji. Defibrylacja wykonana w ciągu 3-5minut od utraty przytomności może zapewnić przeżywalność na poziomie 50-70%. Rozmieszczenie
urządzeń AED w miejscach publicznych przynosi korzystne efekty w pozaszpitalnym nagłym
zatrzymaniu krążenia (odnotowuje się poprawę wartości wskaźnika przeżywalności w przypadku NZK).
Rozbudowa miejskiej sieci AED o dodatkowo zakupione w ramach środków z budżetu obywatelskiego
15 urządzeń AED może przyczynić się do ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym
zatrzymaniem krążenia na terenie Krakowa. Szacunkowy łączny koszt realizacji zadania wynosi: 105
000,00 zł. 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. „NA RATUNEK! Zakup 15 zewnętrznych AED”, po
dokonaniu jego modyfikacji, w tym dzięki dostosowaniu do potrzeb realizowanego obecnie programu
polityki zdrowotnej, został pozytywnie zweryfikowany merytorycznie i pod względem prawnym.

105 000,00

ZAZIELEŃMY Prądnik!

Celem projektu jest utworzenie nowych
nasadzeń zieleni (niskiej i wysokiej) na
terenie dzielnicy III Prądnik Czerwony.
Nasadzenia przede wszystkim roślin
oczyszczających powietrze przyczynią się
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.

150 000,00

KSIĄŻKOMAT w twojej okolicy!

Celem projektu jest montaż 5
książkomatów dostępnych dla
mieszkańców przez 24h. Książkomat będzie
działał na takiej samej zasadzie jak
paczkomat. Będzie to łatwy i przyjemny
sposób zamówienia książki z miejskiej
biblioteki.

Wzrost czytelnictwa, ułatwienia w dostępie do księgozbioru Biblioteki Kraków dla mieszkańców
miasta, wdrożenie nowych, innowacyjnych narzędzi umożliwiających pożyczanie książek i
audiobooków poza godzinami pracy biblioteki.

900 000,00
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BO.OM.22/22

Strawa pod Kopcem Wandy

BO.OM.23/22
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Poznaj historię miejsca i prasłowiańskie
tradycje podczas Strawy pod Kopcem
Wandy!

Proponowane wydarzenie może być zrealizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu budżetu
obywatelskiego Miasta Krakowa (Uchwała nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa). Złożony projekt
"Strawa pod Kopcem Wandy" ma potencjał by korzystnie wpłynąć na wizerunek Miasta Krakowa a
także Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Realizacja przedsięwzięcia poszerzy bezpłatną ofertę kulturalną
liczbę dla krakowian w każdym wieku. Będzie to miało także pozytywny wpływ na odbiór działań
Miasta Krakowa w kierunku urozmaicenia i organizowania czasu wolnego mieszkańców. Ponad to
zlokalizowanie wydarzenia na Kopcu Wandy rozpromuje ten teren i może wpłynąć na zwiększenie
potencjału turystycznego Nowej Huty.

150 000,00

ROWEROWY KRAKÓW

Celem projektu jest budowa ścieżki
rowerowej po południowej stronie ul.
Lublańskiej wraz z montażem dwóch stacji
naprawy rowerów w następujących
lokalizacjach: Park Lotników Polskich i Park
Miejski Bagry.

Wybudowana ścieżka rowerowa o dł.600 m po południowej stronie ul.Lublańskiej wraz z montażem
dwóch stacji naprawy rowerów w następujących lokalizacjach;Park Miejski Bagry wielkie i Park
Lotników Polskich.

1 520 000,00

BO.OM.24/22

Przystań Kajakowa na Szlaku
Kajakowym Dłubnia-Nowa Huta

Projekt zakłada utworzenie Przystani
Kajakowej na Szlaku Kajakowym Dłubnia Nowa Huta wyposażona małą architekturę
turystyczną oraz dającą schronienie przed
niedogodnymi warunkami
atmosferycznymi.

Projekt zakłada budowę przystani kajakowej w sąsiedztwie Parku Krakowian przy ul. Bardosa, na
szlaku kajakowym Dłubnia – Nowa Huta. Realizacja projektu zwiększy atrakcyjność przedmiotowego
terenu oraz przyczyni się do rozpropagowania kajakarstwa wśród mieszkańców Krakowa.

500 000,00

BO.OM.25/22

Przedszkolaki na Kajaki

Rodzicu! Chcesz zabrać dziecko na spływ
kajakowy ale nie wiesz czy będzie się bało?
Sprawdź to! Na rodziców z dziećmi w
okresie wakacji na Zalewie Nowohuckim
będą czekały kajaki z osprzętem aby
spróbować kajakowej przygody.

Projekt zakłada udostępnienie kajaków z niezbędnym osprzętem chętnym rodzicom z dziećmi. Jego
realizacja przyczyni się do rozpropagowania kajakarstwa wśród najmłodszych.

30 000,00

BO.OM.26/22

Mistrzostwa Krakowa w
Tradycyjnym Koszeniu Łąk
Nowohuckich

Podtrzymanie tradycji ręcznego koszenia
łąk terenów podmokłych poprzez
organizację Mistrzostw Krakowa w
Tradycyjnym Koszeniu Łąk Nowohuckich Nowohuckie Sianokosy w formie pikniku dla
mieszkańców.

Projekt zakłada organizację Mistrzostw Krakowa w Tradycyjnym Koszeniu Łąk Nowohuckich.
Organizacja wydarzenia wpłynie pozytywnie na integrację mieszkańców oraz poszerzy wiedzę na
temat tradycyjnych metod koszenia.

BO.OM.33/22

Ulica Gustawa Pokrzywki do
remontu (I etap).

Projekt obejmuje wykonanie nowej nakładki
asfaltowej jezdni ul. Gustawa Pokrzywki od
skrzyżowania z Al. Gen. Władysława
Andersa do wys. budynku nr 19
os.Niepodległości.

Wykonanie nakładki asfaltowej i remont istniejącego parkingu znacząco poprawi bezpieczeństwo
ruchu drogowego oraz komfort podróżowania zarówno mieszkańców jak i innych dojeżdżających do
pracy, dostawców obsługujących placówki handlowe oraz osób korzystających z tranzytu pomiędzy Al.
Gen. Andersa i ul. M. Dąbrowskiej , jak również poprawi warunki parkowania.

1 400 000,00

BO.OM.34/22

#PROJEKT103 + Mega BOWL dla
BMX i SKateboard

Rozległy i zróżnicowany BOWL
zaawansowany technicznie, z
rozróżnieniem części dla BMX i Skateboard
w ramach poszerzania #PROJEKT103
skierowanego do realizacji w roku 2019.
Nadal faza projektowa przed nami i wciąż
możemy go wzbogacać!

Proponowana lokalizacja to miejsce, gdzie miłośnicy sportów będą mogli doskonalić swoje
umiejętności. Wspólne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu przyczyni się do rozwoju
kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Krakowa a lokalna
społeczność się bardziej zintegruje. Projekt Budżetu Obywatelskiego Mega BOWL pod wiaduktem
drogowym w ciągu ul. Turowicza bezwzględnie musi spełniać poniższe warunki: 1. Budowa obiektów
sportowych pod wiaduktem nie może utrudniać lub znacząco uniemożliwiać dostępu do konstrukcji
obiektu gwarantowanego przepisami Prawa Budowlanego oraz Rozporządzenia w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, koniecznego
w celu realizacji obowiązku spoczywającego na zarządcy/właścicielu zapewnienia odpowiedniego
stanu technicznego obiektu i bezpieczeństwa użytkowników zapisanego w Prawie Budowlanym.

1 250 000,00

250 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

Niezbędne jest również zapewnienie dostępu do urządzeń odprowadzania wód opadowych z obiektu w
celu zapewnienia ich drożności i możliwości, wykonania napraw i remontów. 2. Niedopuszczalne jest
wykonanie głębokich wykopów w sąsiedztwie fundamentów podpór wiaduktu, gdyż wpłynęłoby na
zmianę warunków posadowienia obiektu i mogłoby doprowadzić do katastrofy budowlanej, 3. Zgodnie
ze zmianami w przywołanym wyżej Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, wprowadzonymi w 2019 roku
wykorzystanie terenu pod obiektem wymaga, oprócz zgody właściciela, uzyskania zgody właściwego
komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej . Dodatkowo konieczne jest przeprowadzenie
analizy inżynierskiej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji obiektu mostowego i
zapewnienie dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla służb ratowniczych. 4. Zapewnienie
właściwego funkcjonowania zespołu obiektów sportowych wiąże się z koniecznością budowy
dodatkowej infrastruktury (np. dla umożliwienia wykorzystanie obiektów sportowych w nocy),i tym
samym ingerencją w konstrukcję estakady. Dodatkowo , zgodnie z Rozporządzeniem, pod obiektami
mostowymi nie powinny być umieszczane rozdzielnie , stacje energetyczne, transformatory.
BO.OM.36/22

U-DA-SIE ! Rewitalizacja Schodów
Kalwaryjska-Zamoyskiego

Celem projektu jest rewitalizacja schodów
między ulicami Kalwaryjską a Zamoyskiego
w Podgórzu wg projektu, który zapewni
zarówno renowację schodów jak i stworzy
w przestrzeni między budynkami przyjazny
dla mieszkańców -zakątek do odpoczynku.

Rewitalizacja schodów o długości około 45 m spowoduje, że przywrócone zostaną walory techniczne i
estetyczne niniejszego obiektu.

902 000,00

BO.OM.38/22

Krakowski festiwal sportów i
tradycji.

W swojej genezie zadanie zakłada
organizacje eventu sporto-kulturalnego dla
mieszkańców Krakowa bez znaczenia jaka
jest ich metryka, pochodzenie, będzie
polegać na organizacji gier i zabaw,
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.

250 000,00

BO.OM.45/22

Lasery ku chwale Wojska Polskiego
- zbiórka dla MDK Korczaka

Zakup lasera dla Młodzieżowego Domu
Kultury Janusza Korczaka w Krakowie oraz
organizacja imprezy towarzyszącej.

Celem projektu jest wyposażenie Młodzieżowego Domu Kultury im. J Korczaka w laser, który będzie
wykorzystywany do prezentacji podczas różnych wydarzeń i pokazów multimedialnych z okazji Święta
Wojska Polskiego dla mieszkańców dzielnicy XVI Bieńczyce oraz mieszkańców Krakowa. Realizacja
zadania przyczyni się do zwiększenia zainteresowania i upowszechnienia tradycji patriotycznych,
nawiązujących do środowiska lokalnego związanego z działalnością 2 Pułku Lotniczego oraz tradycją,
obyczajami i historią Wojska Polskiego.

BO.OM.46/22

Nowości w Twojej bibliotece

Zakup nowości wydawniczych (książek,
audiobooków, gier planszowych), kodów do
e-booków i robotów edukacyjnych do nauki
programowania oraz organizacja
warsztatów i spotkań autorskich w filiach
Biblioteki Kraków.

Upowszechnianie wiedzy, promocja kultury, rozbudzanie potrzeb czytelniczych, integracja
mieszkańców miasta, zwiększenie dostępu do bezpłatnych kodów do e-booków, wzbogacenie oferty
kulturalno-edukacyjnej o warsztaty, wydarzenia, spotkania, wystawy.

200 000,00

BO.OM.47/22

Rzeka Wisła nieodkryta ������
rodzinne mini wyprawy

Cykl rodzinnych warsztatów obejmuje mini
wyprawy kajakiem w naturę z edukatorem
przyrodniczym, zgłębienie miejskich
tajemnic z przewodnikiem turystycznym i
przygotowanie przez instruktorów
kajakarstwa do samodzielnego korzystania
z uroków rzeki Wisły

Celem projektu jest zachęcenie mieszkańców miasta Krakowa oraz ich rodzin do aktywnego spędzania
czasu wolnego. Kajakarstwo turystyczne wspaniale łączy wszystkie grupy pokoleniowe, a wyprawy
kajakowe po Wiśle to niesamowity czas na relaks i aktywny odpoczynek.

254 600,00

BO.OM.49/22

ZAGRAJMY W GRĘ PROWANSALSKĄ
- BULODROMY W CAŁYM KRAKOWIE

Projekt dotyczy budowy torów do gry w
bule w częściach Krakowa, w których

Projekt dotyczy budowy torów do gry w bule. Realizacja zadania zachęci mieszkańców do prowadzenia
aktywnego i zdrowego trybu życia. Dodatkowo przybliży mieszkańcom ten mało popularny sport,

350 000,00

45 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

obecnie ich brakuje. Jest to popularna gra
towarzyska z użyciem stalowych buli
pochodząca z rejonów Prowansji we Francji.

przez co uatrakcyjni teren.

Wymiana starych wysłużonych urządzeń
siłowni plenerowej i montaż w rym miejscu
Street workout

Projekt zakłada montaż urządzeń do Street Workout. Inwestycja przyczyni się do stworzenia
atrakcyjnej przestrzeni, zachęcając mieszkańców z każdej z grup wiekowych do aktywnego spędzania
czasu i pozwoli na poprawę sprawności fizycznej lokalnej społeczności.

135 000,00

Zadanie polega na rekultywacji terenu
porośniętego drzewami, tak aby można
było wyjść na spacer i wypocząć

Projekt zakłada rewitalizację terenu, stworzenie alejek spacerowych oraz montaż małej architektury i
elementów zabawowych. Inwestycja przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności terenu dzielnicy,
ogólnodostępna, zielona przestrzeń wpłynie korzystnie na samopoczucie mieszkańców oraz
nawiązywanie więzi społecznych.

435 000,00

Celem projektu jest prowadzenie
profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców
Krakowa poprzez budowę małej tężni
solankowej wraz z małą architekturą w
południowej części Krakowa - na osiedlu
Rżąka.

Projekt zakłada budowę małej tężni na terenie Parku Rżąka. Jego realizacja wpłynie pozytywnie na
integrację mieszkańców oraz zachęci ich do spędzania większej ilości czasu na świeżym powietrzu.

BO.OM.50/22

W zdrowym ciele zdrowy duch

BO.OM.51/22

Skwer w Podgórkach Tynieckich

BO.OM.53/22

Tężnia solankowa na Rżące

BO.OM.56/22

999 000 zł 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 rewitalizacji Parku Kurdwanowskiego. Jego realizacja pozwoli na
szybsze zakończenie prac w ww. zakresie.

BO.OM.58/22

TOALETY PUBLICZNE W KRAKOWIE

zakup 5 toalet publicznych wolnostojących
(szaletów) rozstawionych po kilku punktach
w całym Krakowie

Budowa nowych toalet na terenie Krakowa zwiększy komfort życia mieszkańców i odwiedzających
Kraków turystów. Z uwagi na deficyt toalet w Krakowie zadanie jest jak najbardziej zasadne .
Rekomendowane w projekcie lokalizacje toalet to miejsca , w których odbywa się duży ruch
mieszkańców oraz osób przyjeżdżających do Krakowa .

BO.OM.59/22

Rolki dla każdego

Projekt ma na celu promocję wrotkarstwa u
dzieci, młodzieży i dorosłych jako formy
aktywności dla każdego oraz alternatywy
na spędzanie wolnego czasu w gronie
rodziny i/lub przyjaciół.

Projekt ma na celu promocję wrotkarstwa u dzieci, młodzieży, i dorosłych, jako formy aktywności dla
każdego oraz alternatywy dla spędzania wolnego czasu w gronie rodziny lub przyjaciół. Promowanie
zdrowego stylu życia, wyrwanie młodego pokolenia, skupionego na konsumpcji i cyfryzacji, bardziej
związanego z monitorami swoich komputerów i smartfonów niż z miejscami do uprawiania aktywności
fizycznej i pasji do ruchu.

BO.OM.60/22

Zatrzymaj powódź - sprzęt
przeciwpowodziowy dla Strażaków

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego
mieszkańców Krakowa poprzez zakup
sprzętu przeciwpowodziowego: I –
wężowego kontenera
przeciwpowodziowego II –samochodu
specjalnego o napędzie elektrycznym do
koordynacji działań i przewozu sprzętu

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa.

BO.OM.61/22

Szkoła 142 - zmodernizujmy plac
zabaw

Modernizacja ogólnodostępnego placu
zabaw przy szkole 142 w Wolicy .

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.

37 000,00

BO.OM.62/22

Wakacje w Mariupolu

Wierzymy w wolną Ukrainę i wolne miasto
Mariupol. Chcemy dalej rozwijać przyjaźń

Realizacja projektu przyczyni się do nabycia przez uczestników nowych kompetencji komunikacyjnokulturowych. Udział w kursie ułatwi jego uczestnikom nawiązywanie relacji społecznych i integrację z

70 928,00

1 520 000,00

999 000,00

1 520 000,00

51 200,00

950 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

polsko-ukraińską i robić to skutecznie bez
barier językowych. Projekt to kurs języka
ukraińskiego dla Krakowian. Widzimy się w
Mariupolu.

mieszkańcami Dzielnic oraz Krakowa narodowości ukraińskiej. Warto zwrócić także uwagę, że
Krakowianie prowadzą firmy, przedsiębiorstwa, które zatrudniają obywateli Ukrainy. Często pracują
wspólnie z osobami mówiącymi po ukraińsku. Dlatego nabycie umiejętności mówienia w tym języku
może znacznie polepszyć komunikację o charakterze zawodowym oraz kontakty interpersonalne, a
docelowo pomóc obywatelom Ukrainy, w tym uchodźców przybyłym do Krakowa po wybuchu wojny w
Ukrainie w procesie adaptacji. Dodatkowo, nowe umiejętności językowe będą pomocne dla
organizowania i przeprowadzania szeroko rozumianych działań ukierunkowanych na wsparcie
społeczności ukraińskiej.

Projekt zakłada ciąg dalszy
zagospodarowania terenów w pobliżu
Zalewu Bagry na cele rekreacyjne.

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu przebiegającego przez przystań klubu żeglarskiego Horn wykonanie ścieżki łączącej północną i wschodnią część parku. Jego realizacja wpłynie pozytywnie na
integrację mieszkańców oraz uatrakcyjni otoczenie popularnego kąpieliska.

Szacunkowy
koszt

BO.OM.65/22

Zagospodarowanie Bagrów kontynuacja

1 500 000,00

BO.OM.69/22

SPOŁECZNA PRALNIA

Darmowa społeczna pralnia miejska,
świetna inwestycja, która pomoże poprawić
jakość życia i higienę naszych
najuboższych współmieszkańców.

Na terenie miasta funkcjonują 2 pralnie prowadzone przez organizacje pozarządowe na zlecenie
Gminy Miejskiej Kraków. Pralnie te zlokalizowane są w centrum miasta. Uruchomienie nowego
podmiotu, przyczyni się do zwiększenia dostępności tego rodzaju usług dla mieszkańców, w
szczególności osób ubogich i w kryzysie bezdomności. Pralnia ma być zlokalizowana w jednej z
dzielnic: Prokocim, Podgórze, Bronowice, co pozwoli na dotarcie do szerszego grona odbiorców.

BO.OM.71/22

Alejka parkowa wśród stawów w
Przylasku Rusieckim

Budowa alejki parkowej wraz z
oświetleniem i elementami małej
architektury od zakresu zadania
pn."Opracowanie dokumentacji projektowej
dla budowy ścieżki rowerowej w Przylasku
Rusieckim wzdłuż ulicy Karaszewicza Tokarzewskiego na odcinku ok. 400 m"do
ul. Tatarakowej.

Wybudowana alejka parkowa o szerokości 4,5-5 m wraz z oświetleniem i elementami małej
architektury.

BO.OM.73/22

Nocne patrole piesze Policji okolic
sklepów alkoholowych

Dyslokacja weekendowych nocnych patroli
pieszych Policji w godzinach 21.00 do 5.00
w najbliższych okolicach całodobowych
sklepów monopolowych w okresie
wiosenno-letnim (od kwietnia do września).

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.

BO.OM.75/22

MEGA PUMPTRACK –PARK
SPORTOWY– ścieżka zdrowia cd.

Ogólnodostępny MEGA PUMPTRACK – park
sportowy – ścieżka zdrowia cd.
(rewitalizacja terenu).

Projekt zakłada budowę mega pumptracku w okolicy skrzyżowania ul. Sołtysowskiej i ul. Centralnej.
Jego realizacja zachęci różne grupy wiekowe do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

1 520 000,00

BO.OM.77/22

Pokonajmy raka - bezpłatne
badania krwi

Dzięki projektowi każdy za darmo będzie
mógł wykonać badania krwi, które
pozwalają zdiagnozować nowotwór we
wczesnej fazie rozwoju. Zostanie również
przeprowadzona kampania zachęcająca do
profilaktyki raka. Wspólnie możemy komuś
uratować życie!

W ramach zaplanowanych działań zakłada się przeprowadzenie określonego panelu badań markerów
nowotworowych we krwi mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków. Proponowany zakres diagnostyki
został określony na podstawie dostępnych danych epidemiologicznych dotyczących zachorowalności
na poszczególne nowotwory w grupie kobiet i mężczyzn. Celem skorzystania z bezpłatnych badań,
konieczne będzie posiadanie zaleceń lekarza POZ. Po wykonaniu badań we wskazanych podmiotach
wyłonionych w drodze przetargu, mieszkaniec zobligowany będzie do odbycia konsultacji lekarskiej
uzyskanych wyników u lekarza POZ danego mieszkańca. Wydanie zaleceń i konsultacja otrzymanych
wyników odbywać się będzie w ramach świadczeń gwarantowanych finansowanych przez NFZ.
Dodatkowo w ramach projektu planowane jest przeprowadzenie kampanii edukacyjno-promocyjnej,
której celem będzie pokazanie jak ważne są regularne badania oraz zachęcenie mieszkańców do
skorzystania z projektu.

1 520 000,00

BO.OM.78/22

Kraków pomaga mieszkańcom z
Ukrainy - Centrum Pomocowe

To zadanie, którego celem jest stworzenie
przestrzeni w której osoby chcące
pomagać, będą mogły spotykać się z
osobami potrzebującymi. Zadanie tworzy

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, w szczególności na rzecz Ukraińców i
Ukrainek przyczyniają się do zwiększania poczucia bycia potrzebnym, konstruktywnie wykorzystując

150 000,00

296 420,00

1 520 000,00

64 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

przestrzeń dla wolontariatu, biznesu i
lokalnych społecznych. Pomoc dotyczy
szczególnie uchodźców.

czas wolny przez osoby będące wolontariuszami.

Szacunkowy
koszt

BO.OM.81/22

Przeszkolenie mieszkańców
Krakowa w zakresie samoobrony

Celem projektu jest organizacja szkoleń
mieszkańców Krakowa w zakresie
skutecznej samoobrony w sytuacji znacznej
przewagi fizycznej napastnika.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa.

160 000,00

BO.OM.82/22

Zabawa w Schronisku dla Zwierząt

Każde stworzenie powinno posiadać prawo
do godnego życia oraz traktowania na
odpowiednim poziomie. Dajmy im trochę
radości z zabawy oraz zwiększmy ich
poziom aktywności.

Modernizacja istniejącego wybiegu dla psów oraz wyposażenie pomieszczeń dla kotów poprawi
komfort życia przebywających w Schronisku zwierząt.

230 000,00

BO.OM.84/22

Budowa boiska wielofunkcyjnego

Brakuje boisk gdzie dzieci i młodzież może
pokopać piłkę, zagrać w siatkę albo w
kosza. Zmieńmy to!

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

850 000,00

BO.OM.85/22

Nie złam nogi przed Zalewem pierwszy Nowohucki chodnik
antysmogowy

Wykonanie chodnika antysmogowego w
ramach remontu zniszczonego chodnika
wzdłuż ulicy Bulwarowej, od ulicy
Stanisława Wojciechowskiego do Zalewu
Nowohuckiego.

Remont chodnika prowadzącego nad Zalew Nowohucki pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo i
komfort Krakowian chcących wypocząć nad Zalewem. Nowa nawierzchnia antysmogowa poprawi
jakość powietrza co nie jest obojętne dla zdrowia Mieszkańców. Dodatkowo remont poprawi estetykę i
funkcjonalność infrastruktury.

280 000,00

BO.OM.86/22

Kwietne fontanny w Nowej Hucie

Projekt zakłada rewitalizację 4 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".

Projekt zakłada rewitalizację czterech fontann na terenie Nowej Huty (os. Zgody, os. Urocze, os.
Willowe, os. Szkolne). Realizacja przyczyni się do poprawy estetyki ww. lokalizacji oraz zachęci
mieszkańców do spędzania większej ilości czasu na świeżym powietrzu.

445 000,00

BO.OM.88/22

Mistrzostwa Krakowa w piłkarzyki
stołowe

Projekt ogólnodostępny, dla wszystkich
mieszkańców Krakowa. Każdy mieszkaniec
Krakowa będzie mógł wziąć udział w swojej
kategori.

projekt jest ogólnodostępny dla mieszkańców, każdy mieszkaniec będzie mógł wziąć w nim udział.
Popularyzacja aktywnej formy spędzania czasu wśród mieszkańców Krakowa, wspólna integracja i
dobra zabawa w formie zdrowej rywalizacji.

365 000,00

BO.OM.89/22

KRAKÓW w EUROPIE

Wybory do Parlamentu, które odbyły się 4
czerwca 1989 były pierwszymi po wojnie
częściowo wolnymi wyborami w Polsce.
Dzięki nim możemy z dumą powiedzieć, że
Polska jest krajem demokratycznym.
Uczcijmy datę 4 czerwca radosnym
piknikiem europejskim.

Proponowana impreza wpisuje się w działania rocznicowe Miasta. Wniosek obecnie jest po
wprowadzeniu modyfikacji dotyczących m.in. zmiany miejsca imprezy. Zostały doprecyzowanie przez
projektodawcę takie rzeczy jak program, lista artystów, aktywności dla uczestników, piknik oraz
gastronomia i sugerowane działania wizerunkowo - promocyjnych Projekt został wyceniony na nowo,
w kosztorysie ujęto nowe niezbędne pozycje, obecnie wycena jest realna i za tą kwotę możliwa do
zrealizowania. Została zrobiona wstępna rez. miejsca na 2023 rok.

164 000,00

BO.OM.93/22

Zielona i cicha ulica Bronowic i
Krowodrzy

Nasadzenia zieleni oraz uspokojenie ruchu
drogowego przy ulicy Armii Krajowej celem
zwiększenia bezpieczeństwa, redukcji
hałasu drogowego, polepszenia sfery
wizualnej i redukcji zanieczyszczeń.

Projekt zakłada wykonanie nasadzeń zieleni w ciągu ul. Armii Krajowej, na odcinku od skrzyżowania z
ul. Piastowską do skrzyżowania z ul. Przybyszewskiego. Jego realizacja wpłynie pozytywnie na
redukcję hałasu słyszalnego w pobliskich budynkach.

440 000,00
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ewidencyjny
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Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

BO.OM.95/22

PUSTOSTANY DLA MIESZKAŃCÓW
KRAKOWA

Projekt zakłada wykorzystanie przez Miasto
Kraków należących do niego lokali
nieużytkowych i po przystosowaniu do
celów mieszkalnych, udostępnienie ich
mieszkańcom Krakowa w wysokości
niskiego czynszu miejskiego.

Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli na wyremontowanie pustostanów, które, zgodnie z
zasadami obowiązującymi w Gminie Miejskiej Kraków, zostaną przekazane do zasiedlenia osobom
oczekującym na przyznanie gminnego lokalu mieszkalnego.

BO.OM.97/22

Rondo Kocmyrz./Czyżyńskie kostka granitowa/podpórka
rowerowa

Projekt przewiduje usunięcie CAŁEJ kostki
granitowej ze ścieżek rowerowych
znajdujących się przy Rondzie
Kocmyrzowskim (ul. Kocmyrzowska/ul.
Bieńczycka)-wymiana na asfalt oraz
montaż podpórki rowerowej przy ścieżce
rowerowej na Rondzie Czyżyńskim. Więcej
na bo2022.pl

Propozycja wniosku budżetu obywatelskiego zakłada usunięcie kostki granitowej i zastąpienie jej
nawierzchnią asfaltową w miejscu przecięcia ścieżek rowerowych z ciągami pieszymi w rejonie Ronda
Kocmyrzowskiego oraz montaż podpórki rowerowej przy Rondzie Czyżyńskim. Wpłynie to na
zwiększenie komfortu jazdy rowerem w obrębie Ronda Kocmyrzowskiego oraz Czyżyńskiego.

96 500,00

BO.OM.98/22

Impreza Historyczna/Inscenizacje
Łucznictwa Tradycyjnego

Impreza będzie w stylu jarmarcznym czyli
będzie dużo straganów z rzemiosłem,
sprzętem tradycyjnym, łukami i co
najważniejsze z jedzeniem. W planach
mamy zrobić mały turniej łuczniczy,
inscenizacje łucznictwa historycznego i
odtwórstwa walk wojów.

Zaproponowana impreza pn. Inscenizacje Łucznictwa Tradycyjnego to ogólnodostępne wydarzenie dla
mieszkańców Krakowa, mające odbyć się na Błoniach krakowskich. Impreza ma na celu popularyzację
historii miasta i życia w dawnym Krakowie. Organizatorzy zwracają także uwagę, na popularyzację
dawnego rzemiosła, rękodzieła, a przede wszystkim na dziedzinę łucznictwa tradycyjnego i
rekonstrukcji historycznej. Impreza może zachęcić do udziału zarówno osoby już zainteresowane
powyższymi dziedzinami, ale także może stanowić ciekawą formę spędzenia czasu dla wszystkich
mieszkańców Krakowa, szczególnie rodzin z dziećmi. Impreza w pozytywny sposób wpłynie na
integrację mieszkańców Krakowa, pozwoli na popularyzację historii miasta wśród nich, a także wpłynie
pozytywnie na wizerunek miasta oraz będzie ciekawą formą promocji jego historii.

82 985,00

BO.OM.99/22

Wydarzenia otwarte Festiwalu
"Wschód-Zachód"

Wydarzenia otwarte w ramach
Międzynarodowego Festiwalu Teatru
Ukraińskiego "Wschód-Zachód" pozwolą na
zbliżenie się z ukraińską kulturą wszystkich
mieszkańcom miasta i będą możliwością na
kontakt z własną kulturą dla Ukraińców
mieszkającym w Krakowie

- prezentacja ukraińskiej kultury skierowana do krakowian oraz okazja do kontaktu z własną kulturą
dla Ukraińców mieszkających w Krakowie - promocja ukraińskiej sztuki teatralnej, która żyje i rozwija
się mimo bardzo trudnych warunków wojny - zapoznanie mieszkańców z wiedzą na temat kultur
mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych (eliminacja dyskryminacji wynikającej z poczucia
zagrożenia inną kulturą) - zaangażowanie mieszkańców w dialog wielokulturowy - zbudowanie
trwałych więzi między młodzieżą pochodzącą z różnych kultur.

189 650,00

BO.OM.102/22

Zagraj na nowym boisku na
Parkowej!

Projekt pn. "Zagraj na nowym boisku na
Parkowej!" zakłada przygotowanie
wielofunkcyjnego boiska do
koszykówki/piłki nożnej na obiekcie
Centrum Sportu Parkowa przy ul. Parkowej
12a.

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.OM.105/22

Chodź na pole

Projekt "Chodź na pole" obejmuje
utworzenie w kwartale, pomiędzy blokami
33 a 38 na osiedlu Na Skarpie nowego
miejsca zabaw dla dzieci, a także
doposażenie Parku Żeromskiego w
urządzenia do ćwiczeń.

Projekt zakłada utworzenie w kwartale na os. Na Skarpie oraz doposażenie Parku Żeromskiego w
urządzenia do ćwiczeń. Jego realizacja zwiększy atrakcyjność ww. terenów i wpłynie pozytywnie na
integrację mieszkańców.

700 000,00

BO.OM.106/22

321… TRENINGI AMPFUTBOLOWE
DLA DZIECI

321… To projekt umożliwiający grę w piłkę
wszystkim dzieciom po amputacji lub z
wadą wrodzoną nogi lub ręki a także
dzieciom z syndromem Downa. Zgłosić
mogą się zarówno chłopcy, jak i
dziewczynki.

321... To projekt umożliwiający grę w piłkę wszystkim dzieciom po amputacji lub z wadą wrodzona
nogi lub ręki a także dzieciom z syndromem Downa. Zgłosić mogą się zarówno chłopcy, jak i
dziewczynki.

70 000,00

1 520 000,00
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BO.OM.107/22

OPTYMALIZACJA
ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI NA
CMENTARZU RAKOWICKIM

Inwentaryzacja i ocena stanu zieleni
wysokiej na terenie założonego w 1803
roku Cmentarza Rakowickiego jest
niezbędna dla jak najlepszego
zagospodarowania drzew ( w liczbie około
3000), a w szczególności zespołu starych
drzew.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie ocenia pozytywnie możliwość realizacji w 2023 r.
zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego 2022 zadania polegającego na inwentaryzacji i ocenie stanu
zieleni wysokiej na cmentarzu Rakowickim (cmentarzu komunalnym). Przewidywane efekty zadania
spełniają kryterium ogólnodostępności (zadanie będzie realizowane na ogólnodostępnym cmentarzu
komunalnym a jego efekt – właściwa ocena stanu drzew rosnących na cmentarzu - pozwoli na
podjęcie dalszych zabiegów i cięć pielęgnacyjnych przy wymagających tego drzewach, ograniczenie
zagrożeń dla ludzi odwiedzających cmentarz oraz ryzyka uszkodzenia nagrobków). Charakterystyka
długoterminowych skutków w przypadku realizacji projektu: Przeprowadzenie inwentaryzacji drzew
oraz oceny stanu starego drzewostanu cmentarza Rakowickiego przy pomocy nowoczesnych metod
pomiarów bezpieczeństwa drzew, testów obciążeniowych i tomografii komputerowej jest konieczne
dla wskazania zagrożonych drzew i zapobiegania ich złamaniom i wywrotom, a tym samym - dla
zmniejszenia potencjalnego ryzyka dla zdrowia i życia osób odwiedzających cmentarz oraz
zmniejszenia ryzyka uszkodzenia lub zniszczenia nagrobków i grobowców, w tym licznych
zabytkowych pomników nagrobnych znajdujących się na miejskiej nekropolii funkcjonującej od 1803 r.
Pozwoli to na wytypowanie drzew chorych i szczególnie zagrożonych złamaniem i podejmowanie
dalszych działań – na podstawie opracowanych w ramach projektu ekspertyz dendrologicznych – dla
ich dalszej pielęgnacji lub w razie konieczności wycinki. Skutkami długoterminowymi będą więc:
optymalizacja zagospodarowania zieleni wysokiej na cmentarzu Rakowickim, zapobieganie uszkodzeń
grobów powstających w wyniku złamań i upadków drzew oraz poprawa bezpieczeństwa na cmentarzu
Rakowickim.

292 500,00

BO.OM.108/22

Miasto idealne - utworzenie stałej
galerii fotografii

MIASTO IDEALNE – utworzenie stałej galerii
fotografii pierwszych lat Nowej Huty
autorstwa Henryka Makarewicza i Wiktora
Pentala.

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie opiniuje projekt nr BO.OM.108/22 „Miasto
idealne- utworzenie stałej galerii fotografii”. Jego realizacja pozwoli na utworzenie stałej galerii
dedykowanej twórczości legendarnych fotografów Nowej Huty: Henryka Makarewicza i Wiktora
Pentala, którzy dokumentowali pierwsze lata jej powstawania jak również dialog z sąsiednim
Krakowem. Ich kultowe już fotografie, spopularyzowane na przestrzeni ostatnich 15 lat w wymiarze
międzynarodowym stają się konsekwentnie przedmiotem zainteresowania międzynarodowych
badaczek i badaczy (historyków sztuki, historyków, socjologów, etnografów, kuratorów) jak i artystów
współczesnych. W inspiracji fotografiami Pentala i Makarewicza regularnie powstają nowe dzieła:
prace wideo, rzeźby, dzieła performatywne oraz opracowania autorstwa najciekawszych kuratorek i
kuratorów. Powstał też dedykowany zbiorowi portal: idealcity.pl. Działalność galerii łączyć będzie
funkcję edukacyjną z promocyjną, dedykując swoją aktywność równolegle turystom, badaczom jak i
mieszkańcom. inicjować programy badawcze i artystyczne kontekstowe dla prac ze zbioru jak i samej
Nowej Huty.

294 350,00

BO.OM.109/22

10 Letnich koncertów plenerowych

Organizacja 10 letnich koncertów
plenerowych na trenach podległych NCK w
Nowej Hucie. W okresie maj do wrzesień po
dwa koncerty w miesiącu

Nowohuckie Centrum Kultury pozytywnie opiniuje projekt pn. "10 letnich koncertów plenerowych".
Projekt ten wpisuje się w dotychczasową działalność NCK, prowadzoną na scenie plenerowej,
ustawionej na skwerze przed budynkiem instytucji i obejmującą koncerty, głównie artystów i
wykonawców lokalnych.

140 000,00

BO.OM.110/22

Krakowskie szachy

Projekt zakłada zaprojektowanie i
wybudowanie planszy do gry w szachy w
okolicach Kraków Areny, na terenie Parku
Lotników Polskich. Projekt będzie pozwalał
łączyć naukę z przyjemnością.

Projekt zakłada wybudowanie dużej, plenerowej planszy oraz stolików do gry w szachy wraz z bujana
ławką. W przypadku realizacji projektu nastąpi zwiększenie atrakcyjności parku. Dodatkowo realizacja
przyczyni się do zwiększenia popularności gry oraz do integracji mieszkańców.

240 000,00

BO.OM.112/22

Dajmy wreszcie głos największym
organom Krakowa !!!

Organy Bazyliki Bożego Ciała to największy
instrument w Krakowie. 10 w Polsce.
Zaprojektowany na 83 głosy w dwóch
prospektach, które obsługują 2 stoły do gry
wyposażone w 4 klawiatury ręczne i 1
nożną. Arcydzieło techniki epoki
przedtranzystorowej!

Projekt zakładający realizację cyklu koncertów organowych pozytywnie wpłynie na ofertę kulturalną
Krakowa oraz podniesienie wśród mieszkańców świadomość na temat zasobów kulturowych ich
miasta.

49 000,00
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BO.OM.114/22

Park przy Forcie w Bronowicach

Projekt zakłada budowę parku zgodnie z
założeniami koncepcji projektowej która
powstała w ramach realizacji zwycięskiego
projektu VII edycji BO z 2020 roku „TAK!
dla Parku przy Forcie w Bronowicach”.

Projekt zakłada budowę parku przy Forcie nr 7 Bronowice, w rejonie ul. Rydla. W przypadku jego
realizacji zostanie utworzony atrakcyjny dla mieszkańców teren zielony. Wpłynie to pozytywnie na ich
jakość życia oraz zachęci do rekreacji i spędzania czasu na świeżym powietrzu. Dodatkowo nastąpi
poprawa estetyki przedmiotowego terenu.

1 520 000,00

BO.OM.115/22

Piłkarskie Mistrzostwa Krakowa
dzieci

Projekt polega na zorganizowaniu i
przeprowadzeniu Piłkarskich Mistrzostw
Krakowa dla dzieci w kategoriach skrzat,
żak i orlik. Mistrzostwa w formie turniejów
w okresie wiosna - jesień 2023.

Projekt polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu Piłkarskich Mistrzostw Krakowa dla dzieci w
kategoriach skrzat, żak i orlik. Mistrzostwa w formie turniejów w okresie wiosna - jesień 2023.

1 450 000,00

BO.OM.116/22

Dzień Dziecka na sportowo

Projekt polega na zorganizowaniu i
przeprowadzeniu wydarzenia z okazji dnia
dziecka.Odbędzie się turniej piłki nożnej dla
dziecięcych zespołów w kategoriach:
skrzat, skrzat młodszy, żak, żak młodszy.
Planowany udział 600 dzieci.

Projekt polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu wydarzenia z okazji dnia dziecka. Odbędzie się
turniej piłki nożnej dla dziecięcych zespołów w kategoriach: skrzat, skrzat młodszy, żak, żak młodszy.
Planowany udział 600 dzieci.

71 200,00

BO.OM.117/22

Turniej Niepodległości

Projekt polega na zorganizowaniu i
przeprowadzeniu wydarzenia z okazji
Święta Niepodległości. Odbędzie się turniej
piłki nożnej dla dziecięcych zespołów w
kategoriach: żak, żak młodszy. Planowany
udział 320 dzieci.

Projekt polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu wydarzenia z okazji Święta Niepodległości.
Odbędzie się turniej piłki nożnej dla dziecięcych zespołów w kategoriach: żak, żak młodszy. Planowany
udział 320 dzieci.

45 100,00

BO.OM.118/22

Zagospodarowanie piaszczystej
plaży miejskiej nad Wisłą

Projekt przewiduje zagospodarowanie plaży
miejskiej nad Wisłą w celu stworzenia
miejsca wypoczynku dla mieszkańców
Krakowa. Zakup hamaków, leżaków
miejskich, parawanów, ławek, koszy,
piaskownicy, urządzeń do ćwiczeń.

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.

310 000,00

BO.OM.119/22

Oświetlamy boisko w Wyciążach

Projekt zakłada wykonanie projektu
oświetlenia oraz jego budowa na stadionie
LKS Błyskawica Wyciąże, gdzie
właścicielem gruntu jest gmina miejska
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.

780 000,00

BO.OM.120/22

Zielony Kraków

Założeniem zadania jest edukacja
ekologiczna najmłodszych mieszkańców
Krakowa - dzieci w wieku przedszkolnym.
Zakłada ono prowadzenie działań
pośrednich, skierowanych bezpośrednio do
dzieci oraz pośrednich prowadzonych
poprzez przedszkola i rodziców.

Zadanie zakłada prowadzenie działań edukacyjnych proekologicznych pośród najmłodszych
mieszkańców Krakowa. Przyczyni się to do zwrócenia uwagi dzieci na otaczającą przyrodę oraz
podniesie ich świadomość o naszym wpływie na środowisko.

445 450,00

BO.OM.121/22

TAK! dla ptaków i owadów w
Krakowie

Celem projektu jest zbadanie, gdzie w
Krakowie występują i jakie gatunki
zwierząt. Dzięki temu pomoc ze Miasta i
organizacji pozarządowych dotrze tak,
gdzie trzeba. Uniknie się też konkurencji.

Celem projektu jest zbadanie obszarów występowania różnych gatunków zwierząt oraz przygotowanie
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.124/22

#palantpowraca w Twojej szkole!

Wskrzeszanie polskiego tradycyjnego

Wskrzeszenie polskiego tradycyjnego sportu z ponad 500-letnią historią - Palanta, poprzez

80 000,00

718 469,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

sportu z ponad 500-letnią historią –
Palanta, poprzez przeszkolenie z zasad 32
krakowskich szkół oraz rozegranie
turniejów o Mistrzostwo Krakowa w Palanta
w czterech kategoriach wiekowych.

przeszkolenie z zasad 32 krakowskich szkół oraz rozegranie turniejów o Mistrzostwo Krakowa w
Palanta w czterech kategoriach wiekowych.

Dzisiaj Kazimierz kojarzy się z knajpami i
nieskrepowaną rozrywką do białego rana,
ale kiedyś tu było handlowe jądro całego
Krakowa. Pora zmienić to wyobrażenie i
przypomnieć - korzystając ze starych
fotografii, które nie kłamią - jak było
naprawdę!

Wymieniona w projekcie ekspozycja ma przybrać formę wystawy planszowej – fotograficznej
utrwalającej charakter dzielnicy i specyfikę handlu sprzed 1939 r. Merytoryczna wartość planowanego
zadania zasługuje na bardzo dobrą ocenę. Jedną z ważniejszych kart w historii Krakowa wypełniło
kilkuwiekowe współistnienie ludności chrześcijańskiej i żydowskiej. Ścisłe sąsiedztwo obu grup
występowało w mieście Kazimierzu, w którym Żydzi pojawili się już w połowie XIV w. Do XIX w.
zamieszkiwali wyłącznie dzielnicę zwaną miastem żydowskim, a na przełomie XIX i XX w. opanowali
większą część Kazimierza, włączonego do Krakowa (1800 r.) jako jego dzielnica. Społeczność
żydowska specjalizowała się w wielu aktywnościach zawodowych, choć w najszerszym zakresie
opanowała zajęcia związane z szeroko pojętym życiem gospodarczym. Żydzi zajmowali stanowiska w
rzemiośle, przemyśle, a zwłaszcza w handlu i usługach. Największą dominację, szczególnie w
przypadku aktywności handlowej, obserwowano na Kazimierzu. Współczesne badania naukowe, jak
również popularyzacja wiedzy, na temat handlu żydowskiego w mieście, są niewystarczające.
Dotychczas nie powstała wystawa, która obrazowałaby wspomnianą tematykę. Dlatego propozycja
projektu przywracającego pamięć o żydowskiej handlowej aktywności na Kazimierzu jest wartościowa.
Jest zasadne, by projekt powstał przy pomocy fotografii ze zbiorów Muzeum Krakowa, Archiwum
Narodowego w Krakowie, Muzeum Fotografii w Krakowie i Narodowego Archiwum Cyfrowego. Można
wzbogacić go dodając reprodukcje np. winiet żydowskich firm, reklam drukowanych w krakowskich
periodykach oraz wizerunków najwybitniejszych przedstawicieli omawianej profesji. Po dokonaniu na
podstawie § 15 ust. 1 i 5 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (uchwała nr LI/1410/21
Rady Miasta Krakowa z dnia 13.01.2021 r.), oceny merytoryczno – prawnej pod kątem spełnienia
kryteriów wskazanych w § 1 ust. 2, § 2-3 i § 17 ust. 1 cyt. Regulaminu, Muzeum Krakowa pozytywnie
opiniuje projekt, stwierdzając, że jest on zgodny z powołanymi przepisami.

Szacunkowy
koszt

BO.OM.126/22

Pokażmy przed Starą Synagogą
historię handlu na Kazimierzu

48 000,00

BO.OM.128/22

Stacja miejskich rowerów
elektrycznych w Czyżynach

Stacja miejskich rowerów elektrycznych.
Wypożyczane w rozliczeniu
długoterminowym. Pozwolą ograniczyć
ruch samochodów. Wokół znajduje się duże
skupisko ludzkie.

Możliwość wypożyczenia i zwrotu roweru elektrycznego na stacji w Czyżynach. Konieczność
pokrywania z budżetu miasta kosztów eksploatacji systemu i bieżących napraw rowerów, które
rocznie nie przekroczą 20% kosztów realizacji projektu.

BO.OM.129/22

Yoga Urban Retreat. Powolne
soboty w mieście.

Cykliczne, comiesięczne sobotnie warsztaty
z jogą, medytacją i technikami
oddechowymi. Krótkie, jednodniowe i
darmowe wakacje na które można dojechać
autobusem podmiejskim. Przyjemny reset
w okolicach Uzdrowiska z Swoszowicach.

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.

40 000,00

BO.OM.131/22

Centrum Aktywnego Wypoczynku
w parku im. St. Skalskiego

Stworzenie Centrum Aktywnego
Wypoczynku na osiedlu Dywizjonu 303.

Projekt zakłada wybudowanie centrum Aktywnego Wypoczynku na terenie osiedla Dywizjony 303. W
przypadku realizacji zadania nastąpi zwiększenie atrakcyjności parku, zwłaszcza spacerujących rodzin
z dziećmi i dzieci bawiących się w parku i na placach zabaw. Powstaną koszty związane z
koniecznością konserwacji i ewentualnych remontów.

465 000,00

BO.OM.132/22

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
PRZY STAWACH PRZYLASEK
RUSIECKI

Budowa boiska do piłki nożne przy stawach
w Przylasku Rusieckim

Projekt polega na budowie boiska sportowego przy stawach w Przylasku Rusieckim. Realizacja zadania
zachęci mieszkańców do spędzania czasu w sposób aktywny na świeżym powietrzu w otoczeniu
natury co poprawi samopoczucie mieszkańców.

500 000,00

BO.OM.133/22

Rowerowym i hulajnogowym
piratom chodnikowym mówimy:
Dość!

Organizacja patroli strażników miejskich w
wybranych miejscach dzielnic
śródmiejskich, gdzie rowerzyści i

Zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego zarówno pieszych,
rowerzystów jak i użytkowników hulajnóg, użytkowników urządzeń transportu osobistego i
użytkowników urządzeń wspomagających ruch.

324 000,00

1 000 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

hulajnogiści łamią przepisy jeżdżąc
chodnikami lub jeżdżąc za szybko
pomiędzy pieszymi.
BO.OM.134/22

Domki dla Jeży w Krakowie!

Projekt zakłada wyznaczenie ekostref z
tabliczkami i domkami dla jeży oraz
podjęcie działań informacyjnoedukacyjnych. Inwestycja przyczyni się do
poprawy bioróżnorodności środowiska oraz
warunków życia jeży w mieście i odwyższy
świadomość Krakowian

Projekt zakłada wyznaczenie ekostref dla jeży. Dodatkowo zostanie przeprowadzona dezynfekcja
domków dla jeży. Realizacja projektu pozwoli na rozwój populacji jeży na terenie Krakowa.

200 000,00

BO.OM.136/22

Nowohuckie Święto - Dni Nowej
Huty

Wydarzenie będzie doskonałą promocją dla
miasta i dzielnicy. Ma szansę przyciągnąć
nie tylko mieszkańców Nowej Huty i
Krakowa, ale również innych miast.
Wydarzenia tego typu integrują lokalną
społeczność, dają możliwość promocji
lokalnym firmom.

Zadanie wpisuje się w zakres działalności Nowohuckiego Centrum Kultury. Jego realizacja możliwa jest
na obszarze wyznaczonym do organizacji imprez masowych, zgodnie z zapisami MPZP "Łąki
Nowohuckie".

615 600,00

BO.OM.138/22

Doskonalenie techniki oraz
bezpiecznej jazdy samochodem

Doskonalenie techniki oraz bezpiecznej
jazdy samochodem seniorów i i kierowców
posiadających prawo jazdy powyżej 2 lat.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.

275 000,00

BO.OM.140/22

Jaśniej w Nocy w Krakowie!

Wymiana istniejących słupów i opraw
zwiększy komfort i bezpieczeństwo
mieszkańców. Przyczyni się do poprawy
stanu technicznego istniejącej
infrastruktury oraz zmniejszy koszty
zużycia energii elektrycznej.

Wymiana słupów i opraw na os. Młodości i os. Na Skarpie wraz z wymianą okablowania znacząco
poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Dodatkowo poprawi stan techniczny istniejącej
infrastruktury.

915 000,00

BO.OM.141/22

Film promocyjny dzielnicy Nowa
Huta - Konkurs Filmowy

Projekt zakłada zorganizowanie konkursu
na film promocyjny o Nowej Hucie
dedykowany turystom zagranicznym,
którego nagrodą będzie prezentacja
zwycięskiego filmu w kampanii reklamowej
w social-mediach.

Nowohuckie Centrum Kultury pozytywnie opiniuje projekt. Przewiduje się wystąpienie pozytywnych
efektów dla Nowej Huty i jej mieszkańców w przypadku realizacji projektu, zgodnie z założeniami.

110 000,00

BO.OM.142/22

OdNowa Placów Zabaw dla Dzieci
cz.1.

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

Projekt zakłada rewitalizację placu zabaw na terenie Os. Na Skarpie. Realizacja zadania pozwoli na
zwiększenie atrakcyjności ogródka jordanowskiego. Dodatkowo wpłynie pozytywnie na integracje
okolicznych mieszkańców.

400 000,00

BO.OM.143/22

Park linearny wzdłuż ulicy Izydora
Stella Sawickiego

Projekt przewiduje budowę parku
linearnego wzdłuż ulicy Izydora Stella
Sawickiego od strony zachodniej.

Projekt zakłada budowę parku linearnego wzdłuż ulicy Izydora Stella-Sawickiego. W przypadku jego
realizacji zostanie utworzony nowy, atrakcyjny dla mieszkańców teren zielony. Wpłynie to pozytywnie
na ich jakość życia oraz zachęci do rekreacji i spędzania czasu na świeżym powietrzu.

BO.OM.146/22

Ścieżka edukacyjna w Parku
Lotników Polskich

Budowa ścieżki edukacyjnej zawierającej
np. tablice edukacyjne i różnego rodzaju
gry edukacyjne.

Projekt zakłada wybudowanie ścieżki edukacyjnej w Parku Lotników Polskich. W przypadku realizacji
projektu nastąpi zwiększenie atrakcyjności parku. Dodatkowo kontynuowana będzie powstająca w
roku 2022 ścieżka edukacyjna.

1 520 000,00

380 000,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

BO.OM.149/22

Park linearny rzeki Białuchy trójstyk Dzielnic I, II i III

Projekt przewiduje utworzenie parku
linearnego wzdłuż rzeki Białuchy (Prądnik)
w miejscu - trójstyku granic pomiędzy
Dzielnicami I,II i III. Umożliwi to w
przyszłości przedostanie się mieszkańcom
sąsiadujących dzielnic do rzeki Wisły.

Projekt zakłada zagospodarowanie działek w sąsiedztwie rzeki Białuchy. Jego realizacja przyczyni się
do zwiększenia atrakcyjności wybranych terenów oraz zachęci mieszkańców do spędzania większej
ilości czasu na świeżym powietrzu.

650 000,00

BO.OM.150/22

Spacerem z Mydlnik do Bronowic

Rewitalizacja szlaku z Mydlnik do Bronowic,
ul Stanisława Ignacego Witkiewicza.
Stworzy alternatywną drogę pieszą dla ul.
Łupaszki, łącząc Mydlniki z Bronowicami.

ul. Witkiewicza jest popularną trasą spacerową oraz rowerową, cieszącą się dużym zainteresowaniem.
Służy celom rekreacyjnym, łączy również dwa osiedla i stanowi dojście do kościoła czy muzeum.
Projekt zakłada poprawę nawierzchni drogi poprzez wykonanie nawierzchni tłuczniowej na wskazanym
odcinku. Przyczyni się to do poprawy atrakcyjności terenu, bezpieczeństwa i komfortu pieszych i
rowerzystów, poprawi infrastrukturę miejską i estetykę otoczenia.

150 000,00

BO.OM.154/22

Wygodniej rowerem - równe
przejazdy rowerowe

Projekt zakłada likwidację krawężników na
styku drogi rowerowej i jezdni, wyrównanie
nawierzchni asfaltowej oraz usunięcie
ścieku z kostki na wybranych przejazdach
głównych tras rowerowych

W ramach przedmiotowego wniosku BO Wnioskodawca wskazał zakres polegający na likwidacji
krawężników,ścieków z kostki granitowej/brukowej wraz z wyrównaniem niwelety asfaltem na styku
przejazdów rowerowych z ulicami(w wybranych lokalizacjach). Realizacja zakresu wniosku budżetu
obywatelskiego zwiększa komfort jazdy rowerem po ścieżkach rowerowych na terenie miasta
Krakowa, dzięki czemu jazda rowerem będzie bardziej komfortowa i bezpieczna

BO.OM.157/22

Mobilne Zestawy Ratownicze

Projekt zakłada zakup mobilnych zestawów
ratujących życie na wyposażenie
radiowozów Straży Miejskiej.
Ogólnodostępność projektu polega na
nieodpłatnej możliwości skorzystania z jego
efektów szerokiemu gronu odbiorców w
stanie zagrożenia życia.

Pomoc osobom, które doznały nagłego zatrzymania krążenia, doznały masywnego krwawienia
zewnętrznego oraz rozpoczęcie leczenia osób w hipotermii. Zwiększenie szans na przeżycie.

BO.OM.158/22

Wielicka jak Konopnickiej! Więcej
nowych drzew dla Krakowa

Celem projektu jest jest wykonanie
nasadzeń zieleni wzdłuż ulicy Wielickiej na
odcinku od skrzyżowania z ul. Teligi do
skrzyżowania z ul. Bieżanowską. Efekt ma
być podobny do działań ZZM na ul.
Konopnickiej.

Projekt zakłada wykonanie nasadzeń wzdłuż ul. Wielickiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Teligi do
skrzyżowania z ul. Bieżanowską. W przypadku jego realizacji zwiększy się ilość cienia na ww. odcinku.
Dodatkowo zieleń wpłynie pozytywnie na jakość powietrza w tym rejonie.

770 000,00

BO.OM.159/22

Łąki kwietne przy alejach trzech
wieszczów

Posadzenie łąki kwietnej w pasie zieleni
biegnącym wzdłuż alei trzech wieszczów
pomoże oczyścić powietrze w centrum
Krakowa, a ponadto podniesie walory
estetyczne jednej z najbardziej ruchliwych
dróg w Krakowie.

Projekt zakłada wykonanie łąki kwietnej na terenie Alei Trzech Wieszczów, od skrzyżowania z Aleją
Marszałka Ferdynanda Focha do skrzyżowania z ul. Zwierzyniecką. W przypadku jego realizacji nastąpi
poprawa estetyki przestrzeni, a także poprawa jakości powietrza w ww. rejonie.

97 000,00

BO.OM.164/22

Marszobieg po Zdrowie dla Rodziny
w tym jogging dla seniorów

Projekt międzypokoleniowy. Gry i zabawy
ogólnorozwojowe: bule, ringo, siatkówka godz. 9. Zbiórka: 10.00, Rozgrzewka:
10-10.15, Start: 10.00, Zakończenie: 11.15,
Trening rozluźniający: 11.15-11.30

Projekt przyczyni się do zwiększenia aktywizacji osób starszych z miasta Krakowa. Pozwoli również na
nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni.

44 000,00

BO.OM.165/22

Szlak miejskich pasiek

W Krakowie, na dachach budynków
gminnych, ustawione są ule w ramach
projektu "Pasieka Kraków". Pasieki te są
jednak niewidoczne dla postronnych.
Projekt zakłada zewnętrzne oznakowanie
takich miejsc aby utworzyć szlak miejskich
pasiek. Dodatkowo w ramach zadania

Projekt zakłada oznakowanie pasiek miejskich oraz przeprowadzenie działań edukacyjnych oraz
sfinansowanie utrzymania pasiek przez 2 lata. Jego realizacja pozwoli na zwiększenie świadomości na
temat tego, jak ważne dla środowiska są pszczoły.

112 000,00

1 004 000,00

55 800,00

Numer
ewidencyjny

Tytuł zadania

Krótki opis projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania

Szacunkowy
koszt

Projekt zakłada zakup domków dla murarek i rozdanie ich Mieszkankom i Mieszkańcom Krakowa. Jego
realizacja pozwoli na zwiększenie świadomości na temat tego, jak ważne dla środowiska są pszczoły.

105 000,00

przewiduje się działania edukacyjne dla
mieszkańców oraz utrzymanie pasiek.
BO.OM.168/22
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DOMKI DLA PSZCZÓŁ MURAREK

Projekt zakłada zakup i rozdanie
mieszkańcom drewnianych oraz
"rurkowych" domków dla pszczół murarek
wraz z instrukcją gdzie i jak zawiesić.

