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Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce informator, w którym znajduje się wykaz projektów poddanych 
pod głosowanie w ramach VII edycji budżetu obywatelskiego. 

Decyzja o tym, które z wymienionych projektów będą realizowane w roku 2021 
należy wyłącznie do Państwa.

Zapraszamy do lektury oraz głosowania!

Zespół ds. budżetu obywatelskiego

Zasady głosowania:

1. każdy głosujący musi oddać głos 
 na 6 różnych projektów zadań (w tym: 
 3 głosy na zadania o charakterze lokalnym  
 w dzielnicy swojego zamieszkania 
 i 3 głosy na zadania o charakterze ogólno-  
 miejskim);
2. najwyżej oceniony przez głosującego 
 projekt zadania otrzymuje 3 punkty, 
 a najniżej 1 punkt;
3. w celu oddania ważnego głosu należy   
 uzupełnić wszystkie wymagane rubryki   
 znajdujące się na karcie do głosowania 
 lub w platformie internetowej.

Głos będzie nieważny:

1. gdy na karcie do głosowania lub podczas   
 głosowania za pośrednictwem platformy  
 internetowej podane dane będą 
 niewłaściwe lub wymagane dane 
 nie zostaną podane;
2. gdy dane na karcie do głosowania 
 nie będą wypełnione czytelnie pismem
 odręcznym lub nie będą opatrzone 
 własnoręcznym podpisem;
3. gdy dane na karcie do głosowania 
 lub dane podane podczas głosowania 
 za pośrednictwem platformy internetowej 
 zostaną wpisane niewyraźnie lub zostaną  
 wpisane w niewłaściwej rubryce;

4. gdy dane osobowe lub numer PESEL/kod   
 identyfi kujący nadany przez Urząd Miasta   
 Krakowa będą niepoprawne;
5. gdy w wyniku weryfi kacji stwierdzone 
 zostanie, że głos został oddany więcej 
 niż jeden raz.

Oryginalne opisy projektów zgłoszone przez wnioskodawców
znajdują się na stronie www.budzet.krakow.pl. 

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA
ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków

budzetobywatelski@um.krakow.pl
Infolinia Budżetu Obywatelskiego 12 616 11 11
www.budzet.krakow.pl
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Nr
projektu

Tytuł
projektu

Szacunkowy 
koszt (w zł)

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków 
w przypadku realizacji zadania

2
Drzewa 
na Staszica

320 000,00

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

Nowe nasadzenia poprawią komfort mieszkańców i użytkowników  
ulicy poprzez poprawę estetyki, niwelację wysp ciepła i obniżenie 
temperatury powietrza w upalne dni a także ograniczą hałas.

3

Wyremon-
tujmy ka-
zimierskie 
chodniki

420 600,00

Projekt zakłada remont trzech zaniedbanych chodników kra-
kowskiego Kazimierza: przy ul. Mostowej; przy ul. Estery oraz 
przy ul. Gazowej. Sprawmy, by Kazimierz był nie tylko histo-
ryczny, ale także... wygodny i estetyczny!

Wykonanie remontu zniszczonych nawierzchni chodników z wysokiej 
jakości materiałów na wskazanych odcinkach ulic: Mostowej, Estery  
i Gazowej, z uwzględnieniem potrzeb m.in. osób szczególnej troski,  
zapewni komfort i bezpieczeństwo użytkowników, przyczyni się do  
poprawy stanu technicznego istniejącej infrastruktury oraz wpłynie  
pozytywnie na estetykę miasta.

9
Drzewa  
i ławki  
na bulwary!

420 600,00

Celem projektu jest posadzenie drzew na górnym poziomie 
bulwaru inflanckiego od ulicy Dietla do ulicy Wietora. Drze-
wa mają zapewnić mieszkańcom i turystom cień w upalne dni. 
W cieniu drzew proponuję postawić ławki dla korzystania z 
odpoczynku.

Projekt zakłada wykonanie nasadzeń drzew oraz montaż ławek  
na bulwarach. Inwestycja poprawi estetykę bulwarów oraz będzie 
przeciwdziałać nadmiernemu nagrzewaniu się terenu w okresie letnim, 
przez co stworzy przyjemną przestrzeń do spacerowania i odpoczynku  
zarówno dla mieszkańców jak i turystów.

10
Łąka Św. 
Sebastiana - 
Art. Fest

98 000,00

Projekt przewiduje stworzenie wydarzenia artystycznego 
mówiącego o tym rejonie miasta, o znanych osobach z nim 
związanych, ciekawych i nieznanych dotąd historiach, a także 
promocję tworzących tu obecnie artystów.

Projekt został przygotowany poprawnie. Orientacyjny harmonogram  
w chwili obecnej jest wystarczający. Kwoty zawarte w budżecie są  
realne. Projekt nie tylko ma szansę przybliżyć historię lokalizacji miesz-
kańcom i turystom, ale także pozostałaby po nim pamiątka - mural.
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12

Renowacja 
nagrobków 
żołnierzy 
walczących 
o Niepodle-
głość 

72 000,00
Renowacja nagrobków żołnierzy polskich i weteranów Po-
wstania Styczniowego zmarłych w latach 20-tych i 30-tych 
XX wieku pochowanych na Cmentarzu Rakowickim.

Przeprowadzenie remontu 12 nagrobków na grobach żołnierzy polskich 
na kwaterach wojskowych cmentarza Rakowickiego przy ul. Prandoty, 
poIegającego na rekonstrukcji zniszczonych betonowych nagrobków  
w nowym materiale (granicie strzegomskim), skutkować będzie przy-
wróceniem właściwego wyglądu 12 grobom żołnierzy Wojska Polskie-
go pochowanych w okresie międzywojennym na ówczesnym cmentarzu 
wojskowym, a obecnie pozbawionym opieki ze strony rodzin osób po-
chowanych oraz Wojska. Wykonanie nagrobków w trwałym materiale, 
jakim jest granit strzegomski oraz ich osadzenie na nowych betonowych 
fundamentach zapewni na kolejne dziesięciolecia wysokie parametry 
wytrzymałościowe nagrobków oraz poprawi ich estetykę. Istotne jest 
również odtworzenie wykutych na nagrobkach napisów poświęconych 
żołnierzom, które obecnie pozostają w znacznym stopniu zatarte i nie-
czytelne, co uniemożliwia lub utrudnia identyfikację osób pochowa-
nych w przedmiotowych grobach. Odtworzenie inskrypcji (ustalonych  
na podstawie inwentaryzacji i w oparciu o zapisy w księgach cmentar-
nych) oraz ich wykucie w granicie zapewni na długie lata czyteIność 
umieszczonych na nagrobkach informacji na temat pochowanych  
tu żołnierzy Wojska Polskiego.

13

Warsztaty 
pozytywnej 
komunikacji 
z dziećmi

17 500,00

Porozumienie bez Przemocy, Samoregulacja i Pozytywna 
Dyscyplina dla opiekunów i nauczycieli małych dzieci w celu 
wspierania u dzieci poczucia własnej wartości, rozwoju umie-
jętności społecznych, empatii i odporności psychicznej.

Realizacja projektu poprzez organizację warsztatów w trzech modułach 
tematycznych, tj. Komunikacja w oparciu o Porozumienie bez Przemocy, 
Samoregulacja oraz Pozytywna Dyscyplina - ma na celu wsparcie osób 
opiekujących się małymi dziećmi w budowaniu przyjaznego, bezpiecz-
nego środowiska, w którym dzieci mają możliwość budowania poczu-
cia własnej wartości, ćwiczenia umiejętności społecznych oraz empatii 
dla siebie i innych. Uczestnicy projektu udoskonalą umiejętności wyra-
żania potrzeb i emocji, także w sytuacjach trudnych czy konfliktowych,  
jak również będą mogli lepiej wspierać dzieci, m.in. w radzeniu sobie  
z trudnymi doświadczeniami, budowaniu kompetencji społecznych, 
we właściwym reagowaniu na pojawiające się emocje, czy też prze-
ciwdziałaniu zbyt wysokiemu poziomowi stresu i zachowaniom agre-
sywnym.

17

Dajmy głos 
najwięk-
szym 
organom 
Krakowa !!!

29 200,00

Wielkie organy królewskiej Bazyliki Bożego Ciała na Kazimie-
rzu to największy - pod względem ilości głosów - instrument 
w Krakowie. I jeden z 10 największych w Polsce. Trzeba wresz-
cie zaprezentować publiczności jego niespotykane brzmienie 
i możliwości.

Krakowskie Forum Kultury pozytywnie opiniuje projekt, który jest  
ciekawy i nowatorski (gra na organach na 4 ręce). Kosztorys przygoto-
wany poprawnie, zgodnie ze stawkami obowiązującymi na rynku.

20
Sortujmy 
na polu!

356 500,00

Zadziałajmy na rzecz środowiska i wizerunku miasta! Postaw-
my estetyczne a praktyczne kosze do segregacji odpadów  
w miejscach najbardziej uczęszczanych przez spacerujących 
mieszkańców i turystów.

Nowe nasadzenia poprawią komfort mieszkańców i użytkowników  
ulicy poprzez poprawę estetyki, niwelację wysp ciepła i obniżenie tem-
peratury powietrza w upalne dni a także ograniczą hałas.
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21
Krakowski 
Klub Książki

25 000,00

Darmowe codwutygodniowe spotkania dla wszystkich zainte-
resowanych czytaniem i rozmową o literaturze. Będą się skła-
dać ze wspólnej lektury, analizy, dyskusji, czasem będą miały 
walor warsztatowy. Zintegrują osoby czytające.

Zadaniem projektu jest budzenie i kształtowanie zainteresowań czy-
telniczych, aktywizacja i integracja środowisk skupionych wokół biblio-
teki, a także kształtowanie umiejętności korzystania ze źródeł infor-
macji. Książka wzbogaca zarówno rozwój intelektualny i emocjonalny,  
jak i dostarcza rozrywki swoim odbiorcom, przez co wpływa na kształ-
towanie postaw społecznych. 

25

Joga dla 
wszystkich 
Krakowian. 
Aktywność  
i integracja.

89 400,00
Darmowe zajęcia jogi dla mam z dziećmi, osób starszych 
i mniej rozruszanych, a także dla tych w szczytowej formie. 
Ćwiczenia fizyczne oraz okazja do spotkań i integracji.

Joga - aktywność dla każdego, nie zależnie od wieku, a dzięki zajęciom 
będą mogli realnie wpływać na zdrowie i sprawność fizyczną . Uczest-
nicy zajęć zaznajomią się z podstawowymi asanami, tak by w przyszło-
ści sami mogli ćwiczyć w domu, wypracować zdrowe nawyki i dbać  
o swoje zdrowie. 

27

Remont 
chodnika 
i więcej 
światła na 
Kazimierzu

165 000,00
Projekt zakłada wykonanie nowej nawierzchni chodnika 
i wymianę latarni na ulicy Bartosza i Plac Bawół.

Wykonanie remontu zniszczonej nawierzchni chodnika z wysokiej jako-
ści materiałów, z uwzględnieniem potrzeb m.in. osób szczególnej troski 
wraz z wymianą lamp na ul. Bartosza i Placu Bawół, zapewni komfort  
i  bezpieczeństwo użytkowników, przyczyni się do poprawy sta-
nu technicznego istniejącej infrastruktury oraz pozytywnie wpłynie  
na estetykę i wizerunek miasta.

28

Drzewa  
i krzewy  
dla Dziel-
nicy I Stare 
Miasto

200 000,00
Zazieleńmy naszą dzielnicę. Projekt zakłada wykonanie  
nowych nasadzeń dużych sadzonek drzew, krzewów i kwia-
tów według wskazań mieszkańców dzielnicy.

Projekt zakłada nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów w dzielnicy  
I Stare Miasto. Inwestycja przyczyni się do poprawy estetyki i czysto-
ści powietrza, będzie zapobiegać nadmiernym nagrzewaniu miasta  
w okresie letnim oraz stworzy przyjazną przestrzeń zachęcającą  
do aktywnego spędzania czasu.

30

Zakup 
strojów  
dla „Małych 
Słowianek”

9 450,00

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

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

31

Szybsza 
walka z 
pożarami 
na Starym 
Mieście  
i Kazimierzu

11 900,00

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego (przeciwpożarowe-
go) mieszkańców dzielnicy I poprzez zakup sprzętu do walki z 
pożarami dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 obejmują-
cej swoim obszarem działania dzielnicę I Stare Miasto, w tym 
obszar Kazimierza.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa  
mieszkańców dzielnicy.
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32

Popularyza-
cja ochrony 
przeciwpo-
żarowej w 
Dzielnicy I 

3 500,00

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego mieszkańców dziel-
nicy I poprzez popularyzację ochrony przeciwpożarowej. Z 
projektu skorzystać mogą mieszkańcy dzielnicy I, a zwłaszcza 
dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym które wezmą udział 
w szkoleniach. 

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa  
mieszkańców dzielnicy.

33

NIE  
dla czadu  
na Starym 
Mieście  
i Kazimierzu

10 000,00

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego mieszkańców dziel-
nicy I poprzez zakup sprzętu do rozpoznawania obecności 
tlenku węgla w obiektach mieszkalnych oraz sprzętu o prowa-
dzenia szkoleń dla mieszkańców dzielnicy I przez strażaków z 
Jednostki R-G nr 1.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa  
mieszkańców dzielnicy.

34
Bezpiecznie 
nad Wisłą

10 540,00

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego mieszkańców dziel-
nicy I poprzez zakup sprzętu do ratownictwa wodnego i lo-
dowego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 obejmującej 
swoim obszarem działania dzielnicę I Stare Miasto, w tym ob-
szar Kazimierza.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa  
mieszkańców dzielnicy.

35

800 dar-
mowych 
biletów dla 
seniorów 
do Kina 
„Paradox”

10 000,00
Projekt zakłada zakup 800 darmowych biletów dla seniorów 
do jednego z krakowskich kin studyjnych, kina Paradox.

Aktywizacja seniorów w obszarze kultury.

36

Zbiorniki na 
deszczówkę 
w ogrodzie 
przy Krup-
niczej 38

10 000,00

Projekt zakłada zakup czterech zbiorników naziemnych na 
deszczówkę, służących do odzyskiwania wody z opadów. W 
ten sposób zgromadzona woda będzie służyć do podlewania 
ogrodu przy ul. Krupniczej 38 - ogólnodostępnego dla miesz-
kańców dzielnicy I.

Woda opadowa to najlepsze i nieodpłatne źródło wody, dzięki które-
mu możemy żyć oszczędniej i bardziej ekologicznie. Zachowując natu-
ralny obieg wody w przyrodzie, wpływamy pozytywnie na mikroklimat  
i bioróżnorodność. Umiejętne wykorzystanie deszczówki niesie ze 
sobą również walory ekonomiczne. Instalacja będzie formą propago-
wania ekologicznych postaw wśród mieszkańców Krakowa.

37
Zadbajmy  
o ptaki 
i zieleń

25 000,00

Poprawa warunków wolnożyjących ptaków w dzielnicy I po-
przez działania informacyjne i edukacyjne na temat tego, jak 
należy dokarmiać ptaki by nie szkodzić im i zieleni. Przeciw-
działanie karmieniu ptaków chlebem i degradacji zielonych 
skwerów.

Projekt zakłada przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej  
na temat szkodliwych i pozytywnych form dokarmiania ptaków w mie-
ście. Działania te pozytywnie wpłyną zarówno na zapobieganie powsta-
waniu schorzeń ptaków związanych z niewłaściwym pokarmem jak  
i degradacji zieleni skwerów. Dodatkowo akcja przyczyni się do popra-
wy estetyki i czystości krakowskiej przestrzeni.
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40

„Zielona 
szkoła’’ dla 
ekologicz-
nych klas

231 000,00

Konkurs dla młodzieży ze szkół w dzielnicy I Stare Miasto ma-
jący na celu propagowanie świadomości i postaw ekologicz-
nych. Klasy współzawodniczą ze sobą, a nagrodą jest wyjazd 
na zieloną szkołę do ośrodka Jordanowa prowadzonego przez 
CM Jordana.

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

41
Aktywny 
Senior

130 000,00

Seniorzy! Chcemy byście mogli realizować swoje pa-
sje, spróbować czegoś nowego w formie nieodpłatnych: 
wycieczek, wyjazdów, warsztatów i projekcji filmo-
wych. Program będzie dostosowywany na bieżąco do 
zgłaszanych propozycji.

Zaplanowane działania w przesłanym do weryfikacji projekcie skie-
rowane są do osób w wieku senioralnym, mieszkańców Dzielnicy I. 
Istotnym elementem w złożonym projekcie jest możliwość integracji 
osób w wieku senioralnym, wspólne spędzenie czasu, poznanie się, 
przy równoczesnym wsparciu prozdrowotnym. Proponowane działa-
nie wpisuje się w gminne działania na rzecz osób ze wskazanej grupy.  
Realizacja zadania pozytywnie wpłynie na zmniejszenie izolacji spo-
łecznej oraz umożliwi podtrzymywanie nawiązanych kontaktów  
i relacji.

42
Filmowe 
Bulwary

66 000,00

Kino letnie na Bulwarach Wisły. Projekt zakłada realizację 
cyklu seansów filmowych na bulwarach Wisły. Cykl powinien 
odbywać się w okresie letnim i prezentować najciekawsze fil-
my ostatnich lat. Wykonawcą projektu będzie Centrum Mło-
dzieży im. dr. Henryka Jordana.

Integracja lokalnej społeczności, wzajemne poznanie się mieszkańców, 
realizacja interesującej oferty kulturalnej, wzbogacanie sceny kultural-
nej dzielnicy • ożywienie dzielnicy, kreacja nowego miejsca dla spo-
łeczności • budowa marki Budżetu Obywatelskiego oraz podmiotów 
zaangażowanych w jego realizację - UMK.

45
Bezpiecz-
ne Stare 
Miasto

347 000,00

Projekt zakłada montaż progów zwalniających płytowych z 
przejściami dla pieszych na powierzchni spowalniaczy, przy 
szkołach podstawowych oraz liceach w dzielnicy I Stare Mia-
sto.

Wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych na progach zwalnia-
jących odpowiednio oświetlonych w rejonie szkół na terenie dzielni-
cy I Stare Miasto, zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo i komfort 
użytkowników, szczególnie dzieci i młodzieży uczęszczających do 
szkół na wskazanych ulicach: Krowoderska, Miodowa, Michałowskie-
go, Sobieskiego. Uwaga: Na etapie szacowania kosztów trudno prze-
widzieć ostateczny zakres prac do realizacji wskazanych w ramach 
przedmiotowego projektu (konieczność przeprowadzenia konsultacji 
społecznych – zabudowa mieszkalna bezpośrednio przyległa do pasa 
drogowego, a wyniesione przejścia na progach generują zwiększenie 
emisji spalin, poziomu hałasu poprzez hamowanie przed i zwiększe-
nie prędkości za progiem oraz drgania powodowane przejeżdżaniem 
pojazdów). Wobec powyższego może zajść konieczność ograniczenia 
zakresu robót do lokalizacji, dla których uzyska się pozytywną opinię 
lokalnej społeczności.
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1

Remont 
podwórka 
i miejsc par-
kingowych 
przy  
ul. Rzeźni-
czej 4.

341 000,00

Nawierzchnia podwórka, chodnik i miejsca postojowe są  
w złym stanie technicznym. Dziury i nierówności utrudnia-
ją przemieszczanie się pieszych i poruszanie się aut. Ludzie  
narażeni są na upadki i urazy. Remont poprawi stan bezpie-
czeństwa i estetykę.

Zapewnienie bezpiecznej komunikacji na podwórku przy budynku  
na ul. Rzeźniczej 4.

2

Zróbmy 
skwer przy 
Fabrycznej! 
Edukacja 
i kultura  
w zieleni

270 000,00

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni edukacyjno-kul-
turalnej w zieleni na zaniedbanym terenie miejskim poprzez 
jego uporządkowanie, zachowanie istniejącej zieleni, instala-
cję ścieżki edukacyjnej, altany i nasadzenia roślin.

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu przy ul. Fabrycznej poprzez 
uporządkowanie go, oczyszczenie ze śmieci, zamknięcie dzikiego par-
kingu oraz montaż elementów małej architektury, altany edukacyjnej 
oraz nasadzenia zieleni. Skwer będzie przede wszystkim służył miesz-
kańcom jako miejsce edukacji poprzez zieleń i edukację. Inwestycja 
przyczyni się do poprawy estetyki terenu oraz jakości powietrza.

3

Posadźmy 
drzewa, 
krzewy  
i kwiaty 
przy Cyster-
sów

120 000,00

Celem projektu jest stworzenie wzdłuż ul. Cystersów prze-
strzeni przyjaznej dla mieszkańców poprzez rewitalizację 
przydrogowych pasów zaniedbanej zieleni i wykorzystanie 
tego terenu do nasadzeń nowych drzew oraz wielosezono-
wych roślin dekoracyjnych.

Poprawa estetyki terenu i jakości powietrza poprzez powiększenie  
zasobu zieleni w wyniku nasadzeń nowych drzew i bylin w dzielnicy II 
Grzegórzki. Inwestycja stworzy przyjazną przestrzeń i zachęci miesz-
kańców do spacerów.

5

Bezpieczeń-
stwo na 
drodze we-
wnętrznej 
ul. Gurgacza 
6 i 8

433 600,00

Remont drogi wewnętrznej ul. Ks. Gurgacza w celu zapewnie-
nia bezpieczeństwa osób i mienia korzystający oraz utrzymy-
wania prawidłowej czystości. Zabezpieczenie skarpy ziemnej 
i montaż stojaków rowerowych.

Wyremontowanie wskazanego odcinka drogi poprawi komfort  
i bezpieczeństwo pieszych oraz poruszających się samochodami, rowe-
rami itp. 

6
Zaczytani 
na Grze-
górzkach

23 500,00

Zakup nowych książek i audiobooków do Filii Biblioteki  
Kraków w dzielnicy II. Część środków przeznaczona zostanie 
na działalność kulturalno-oświatową: spotkania z pisarzami, 
przedstawienia teatralne oraz wyposażenie kącików dla dzieci 
i rodziców.

Rozwój czytelnictwa wśród mieszkańców dzielnicy, aktywizacja  
do udziału w wydarzeniach kulturalnych, rozwój kreatywności wśród 
najmłodszych.

Nr
projektu

Tytuł
projektu

Szacunkowy 
koszt (w zł)

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków 
w przypadku realizacji zadania
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7
Koncerty 
na Rondzie 
Mogilskim

38 500,00

Celem projektu jest ożywienie niewykorzystanej kulturalnie 
przestrzeni Ronda Mogilskiego. W cyklu letnich koncertów 
zaprezentują się wykonawcy związani z dzielnicą II i dzia-
łającym na jej terenie MDK Dom Harcerza, który w 2019 r.  
obchodził 40 lecie.

Działalność Młodzieżowego Domu Kultury ,,Dom Harcerza’’ im. prof. 
A. Kamińskiego w Krakowie jest trwale wpisana w pejzaż kulturalny  
i edukacyjny dzielnicy II. Celem projektu jest rozbudzanie zaintere-
sowań kulturą i muzyką wśród młodzieży i dorosłych, interesujące 
spędzenie wolnego czasu, jak również ożywienie niewykorzystanej 
kulturalnie przestrzeni Ronda Mogilskiego. W ramach projektu prze-
widziane jest zorganizowanie 5 koncertów, a wykonawcy prezentować 
będą programy artystyczne o charakterze popularnym, bluesowym,  
jazzowym i poezji śpiewanej. 

8
Bezpiecznie 
nad Wisłą - 
Grzegórzki

9 750,00

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

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

9

Skuteczniej-
sza walka z 
pożarami  
na Grze-
górzkach

9 900,00

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego mieszkańców dziel-
nicy II poprzez zakup sprzętu do walki z pożarami dla Jednost-
ki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1, obejmującej swoim obszarem 
działania na terytorium dzielnicy II Grzegórzki.

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego mieszkańców dzielnicy II 
poprzez zakup sprzętu do walki z pożarami dla Jednostki Ratowniczo-
-Gaśniczej nr 1, obejmującej swoim obszarem działania na terytorium 
dzielnicy II Grzegórzki.

10

NIE  
dla czadu  
na Grze-
górzkach

9 000,00

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego mieszkańców dziel-
nicy II poprzez zakup sprzętu do rozpoznawania obecności 
tlenku węgla w obiektach mieszkalnych oraz urządzenia do 
rozpoznawania i pomiarowania ilości CO dla Jednostki Ra-
towniczo-Gaśniczej nr 1 w Krakowie.

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego mieszkańców dzielnicy II 
poprzez zakup sprzętu do rozpoznawania obecności tlenku węgla w 
obiektach mieszkalnych oraz urządzenia do rozpoznawania i pomiaro-
wania ilości CO dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Krakowie

11
Zumba  
dla dzieci

7 200,00

Zumba to nie tylko aktywność dla dorosłych, ale i dzieci. 
Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu dziel-
nicy II, w wieku od 4 lat do 13 lat. Projekt zakłada zajęcia  
z nowoczesnym programem tanecznym zbudowanym z myślą 
o dzieciach.

Projekt skierowany do dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy II.  
Zajęcia z nowoczesnym programem tanecznym, oparty jest na przyja-
znej muzyce i ciekawej choreografii. Zumba to radość czerpana z ruchu, 
poczucie swobody i wolności, zabawa. 

12

Tango 
– taniec 
pozwalający 
wyrazić 
Wasze 
emocje – 
kurs tanga

8 000,00
Projekt „Tango – taniec pozwalający wyrazić Wasze emocje” – 
kurs tanga skierowany jest do mieszkańców.

Krakowskie Forum Kultury pozytywnie opiniuje przedłożony projekt, 
który jest ciekawy tematycznie i wpisujący się wciąż trwającą modę 
na tango. Kosztorys jak najbardziej realny i zgodny z obowiązującymi 
stawkami na rynku. W kosztorysie brakuje pozycji: opłata za tantiemy 
na wykorzystanie muzyki podczas kursu. Po rozmowie telefonicznej  
z autorem projektu, opłaty za wykorzystywaną muzykę będą pokrywa-
ne z wynagrodzenia instruktora.
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13
Bezpieczny 
i przyjazny 
plac zabaw

100 000,00

„Nasze place zabaw” to hasło projektu, który zakłada wy-
mianę zużytych elementów małej infrastruktury, ogrodzeń 
oraz doposażenie w nowe urządzenia w istniejącego ogródka  
jordanowskiego na terenie dzielnicy II.

Projekt zakłada wymianę elementów małej architektury oraz ogro-
dzenia. Inwestycja poprawi estetykę otoczenia i zachęci mieszkańców  
do aktywniejszego korzystania z placu zabaw spędzania czasu na świe-
żym powietrzu.

14

Remont 
nawierzchni 
al. Daszyń-
skiego - 
etap I

400 000,00

Remont zniszczonej drogi wzdłuż al. Daszyńskiego.  
Nawierzchnia drogi jest w tragicznym stanie (dziury, zapad-
nięcia). Zadanie dotyczy odcinka drogi od ul. Masarskiej  
w stronę ul. W. Pola (strona parzysta).

Dzięki wyremontowaniu wskazanego odcinka drogi poprawi się  
bezpieczeństwo oraz komfort poruszających się samochodami, rowe-
rami i pieszych po ulicy Daszyńskiego.

15

75 PARK 
- siłownia 
street 
workout na 
terenie SP 
nr 75

86 000,00

Budowa parku ćwiczeń składających się z: układu poręczy 
układu drabinek pionowych i poziomych, układu drążków  
na różnych wysokościach, pionowych rur, kółek gimnastycz-
nych, ławeczki.

Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej spo-
łeczności, rozrywka, możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu 
na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzie-
ży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

16
Plac zabaw 
na pętli 

25 000,00
Doposażenie istniejącego placu zabaw o huśtawkę bocianie 
gniazdo.

Doposażenie placu zabaw w nowe urządzenie zabawowe – huśtawka 
bocianie gniazdo, zwiększy atrakcyjność placu zabaw. Nowe urządze-
nie będzie służyło rekreacji rodzin z dziećmi oraz integracji, da możli-
wość aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

19
Ćwiczymy 
w zieleni

95 000,00

Ty, Twoi dziadkowie i sąsiedzi też mogą ćwiczyć na świeżym 
powietrzu. W dodatku na zielonym terenie, któremu powoli 
przywracamy blask. To miejsce wyjątkowe, bo pozwala oso-
bom mniej sprawnym poprawić zdrowie i nastrój. 

Projekt zakłada stworzenie ścieżki rehabilitacyjnej dla osób starszych. 
Inwestycja w połączeniu z placem zabaw i planowanym ogrodem spo-
łecznym uczyni z tego miejsca „zielone centrum rekreacji” i przyczyni 
się do poprawy jakości życia oraz integracji różnych grup społecznych. 
Dodatkowo oferta aktywności dla seniorów na terenie dzielnicy II  
zostanie poszerzona.
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21

Warsztaty 
pozytywnej 
komunikacji 
z dziećmi

16 980,00

Porozumienie bez Przemocy, Samoregulacja i Pozytywna 
Dyscyplina dla opiekunów i nauczycieli małych dzieci w celu 
wspierania u dzieci poczucia własnej wartości, rozwoju umie-
jętności społecznych, empatii i odporności psychicznej.

Realizacja projektu poprzez organizację warsztatów w trzech modu-
łach tematycznych, tj. Komunikacja w oparciu o Porozumienie bez 
Przemocy, Samoregulacja oraz Pozytywna Dyscyplina - ma na celu 
wsparcie osób opiekujących się małymi dziećmi w budowaniu przyja-
znego, bezpiecznego środowiska, w którym dzieci mają możliwość bu-
dowania poczucia własnej wartości, ćwiczenia umiejętności społecz-
nych oraz empatii dla siebie i innych. Uczestnicy projektu udoskonalą 
umiejętności wyrażania potrzeb i emocji, także w sytuacjach trudnych 
czy konfliktowych, jak również będą mogli lepiej wspierać dzieci, min. 
w radzeniu sobie z trudnymi doświadczeniami, budowaniu kompeten-
cji społecznych, we właściwym reagowaniu na pojawiające się emocje, 
czy też przeciwdziałaniu zbyt wysokiemu poziomowi stresu i zachowa-
niom agresywnym.

22
ALE!ja  
Daszyńskie-
go

241 400,00

ALE!ja to: nowe enklawy zieleni w miejscach dawnych przejść 
i na całej długości Alei, piękne trawniki, budki dla owadów, 
poidełka, dwie biblioteczki plenerowe, dwa podwójne urzą-
dzenia do ćwiczeń, plantowy i ogrodzenie skweru u wlotu 
Alei, a także częściowa wymiana oraz renowacja ogrodzeń 
piaskownic.

Projekt zakłada wykonanie nasadzeń oraz zagospodarowanie enklaw 
zieleni na alei Ignacego Daszyńskiego. Inwestycja poprawi estety-
kę otoczenia, będzie sprzyjać poprawie jakości powietrza, a ponadto 
stworzy atrakcyjną i przyjemną przestrzeń, która zachęci mieszkańców 
do aktywnego spędzania czasu.

28
Poprawa 
miejsc par-
kingowych

75 000,00
Poprawa parkingów na ul. Francesco Nullo poprzez dobudo-
wanie nowych miejsc parkingowych.

Projekt zakłada wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych przy bl. 
19 przy ul. Francesco Nullo. Na wnioskowanym odcinku ul. Francesco 
Nullo zlokalizowana jest liczna zabudowa wielorodzinna.  Dodatkowe 
miejsca parkingowe przyczynią się do zmniejszenia problemu z parko-
waniem w tej okolicy. Budowa nowych miejsc parkingowych poprawi 
stan techniczny infrastruktury w przedmiotowej lokalizacji i zwiększy 
komfort okolicznych mieszkańców.

29

Gościu, 
siądź 
pod mym 
liściem. 
Lipowy 
skwer przy 
Al. Pokoju

120 000,00

Zmieńmy niepozorny skwer przy al. Pokoju w kolorowy  
i pachnący zakątek! Posadźmy tam lipy i kwitnące krzewy  
i stwórzmy niewielką zieloną enklawę na coraz bardziej zabu-
dowywanych Grzegórzkach.

Projekt zakłada przeobrażenie zaniedbanego terenu w „Lipowy skwer” 
obsadzony pachnącymi drzewami i różnokolorowymi krzewami.  
W mocno zabudowanych Grzegórzkach taka zielona enklawa  
nie tylko doda wartości estetycznych, ale stanie się również miej-
scem odpoczynku i rekreacji w przestrzeni miejskiej co przyczyni się  
do poprawy jakości życia mieszkańców.
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32

Akcja Sport 
- zajęcia 
sportowo-
-taneczne 
dla każde-
go!

287 250,00

Akcja Sport to oferta zajęć sportowo-tanecznych dla wszyst-
kich mieszkańców Krakowa. W ramach zadania zostaną  
również zorganizowane turnieje dla szkół, udział w ligach 
amatorskich, a każdy uczestnik będzie mógł skorzystać  
z opieki fizjoterapeuty.

Projekt zakłada realizację bezpłatnych zróżnicowanych zajęć spor-
towo - rekreacyjnych, adresowanych do mieszkańców Krakowa.  
Zostaną również zorganizowane turnieje, udział w ligach amatorskich, 
a także uczestnicy będą mogli skorzystać z opieki fizjoterapeuty. 

36

Joga na 
Mogilskim 
3 ożywienie 
przestrzeni 
ronda Mo-
gilskiego

6 320,00
Joga na Mogilskim będzie organizowana w wakacyjne  
weekendy dostarczając mieszkańcom możliwość darmowej 
aktywności fizycznej i ożywiając przestrzeń ronda.

Projekt zakłada organizowanie w wakacyjne weekendy darmowej  
aktywności fizycznej dla mieszkańców poprzez ożywienie przestrzeni 
Ronda Mogilskiego.

37
Milonga na 
Mogilskim - 
edycja 3

30 000,00

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

Długoterminowym efektem realizacji projektu będzie budowanie oraz 
wzmocnienie więzi lokalnej społeczności. Projekt promuje aktywność 
fizyczną oraz wykorzystuje potencjał miejsca do celów kulturalnych.  

39

800 dar-
mowych 
biletów dla 
seniorów 
do Kina 
„Paradox”

10 000,00
Projekt zakłada zakup 800 darmowych biletów dla seniorów 
do jednego z krakowskich kin studyjnych, kina Paradox.

Aktywizacja seniorów w obszarze kultury.

40

Rowe-
rem po 
Grzegórz-
kach - kurs 
miejskiej 
jazdy na 
rowerze

3 400,00

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

Uczestnicy projektu pod okiem doświadczonych instruktorów dowie-
dzą się jak bezpiecznie i komfortowo jeździć na rowerze.

41

Szopka kra-
kowska na 
Grzegórz-
kach

23 300,00

Zakupienie jednego ekspozytora szopki krakowskiej i umiesz-
czanie go rotacyjnie na Grzegórzkach w okresie świątecznym 
w najbliższych latach. Proponowane lokalizacje to okolice 
przystanków tramwajowych Fabryczna, Rondo Mogilskie  
oraz Ofiar Dąbia.

Długoterminowym efektem realizacji projektu będzie nowa przestrzeń 
wystawiennicza w postaci ekspozytora. Będziemy mogli wyekspo-
nować kolejną szopkę krakowską. Projekt uatrakcyjni Grzegórzki  
w okresie świątecznym.  
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43
Święto 
ronda  
Mogilskiego

82 500,00

Święto ronda Mogilskiego to okazja na ożywienie jego  
przestrzeni przez oddanie go w ręce mieszkańców i organiza-
cji społecznych. W jeden czerwcowy dzień rondo przestanie 
pełnić tylko funkcję komunikacyjną, a zatętni życiem!

Projekt daje organizacjom pozarządowych możliwość bezpośredniego 
kontaktu z mieszkańcami, celem przedstawienia swoich działalności 
i ofert. Koncepcja wydarzenia zakłada także promowanie zdrowego  
i aktywnego trybu życia. Ponadto, stwarza szansę na powstanie „nowe-
go” terenu pod wydarzenia - Rondo Mogilskie, jako doskonale skomu-
nikowana i obszerna lokalizacja, może stać się ciekawym i pożądanym 
pod tym względem punktem na mapie Krakowa.

44

„Zielona 
szkoła” dla 
ekologicz-
nych klas

231 000,00

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

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

45
Aktywny 
Senior

130 000,00

Seniorzy! Chcemy byście mogli realizować swoje pasje, spró-
bować czegoś nowego w formie nieodpłatnych wycieczek, 
wyjazdów, warsztatów i projekcji filmowych. Program będzie 
dostosowywany na bieżąco do zgłaszanych propozycji.

Zaplanowane działania w przesłanym do weryfikacji projekcie skiero-
wane są do osób w wieku senioralnym, mieszkańców dzielnicy II. Istot-
nym elementem w złożonym projekcie jest możliwość integracji osób  
w wieku senioralnym, wspólne spędzenie czasu, poznanie się, przy rów-
noczesnym wsparciu prozdrowotnym. Proponowane działanie wpisuje 
się w gminne działania na rzecz osób ze wskazanej grupy. Realizacja 
zadania pozytywnie wpłynie na zmniejszenie izolacji społecznej oraz 
umożliwi podtrzymywanie nawiązanych kontaktów i relacji.

46
Filmowe 
Bulwary

66 000,00

Kino letnie na Bulwarach Wisły. Projekt zakłada reali-
zację cyklu seansów filmowych na bulwarach Wisły.  
Cykl powinien odbywać się w okresie letnim i prezentować 
najciekawsze filmy ostatnich lat.

Projekt zakłada organizację kina letniego dla mieszkańców dzielnicy 
II miasta Krakowa. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie strefy re-
kreacyjnej dla Krakowian w samym sercu miasta, na świeżym powie-
trzu. Stawiając na zróżnicowany repertuar i otwierając się na każdego,  
bez względu na wiek, projekt ten ma walory międzypokoleniowego 
„łącznika”. 

47

Remont 
chodnika 
wzdłuż 
ulicy  
Olszyny 
i Brodowi-
cza

120 000,00
Projekt przewiduje remont chodników 
wzdłuż ulicy Olszyny i Brodowicza.

Remont chodników poprawi bezpieczeństwo
i komfort ich użytkowników i poprawi estetykę tych miejsc.
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DZIELNICA III

Prądnik Czerwony
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Nr
projektu

Tytuł
projektu

Szacunkowy 
koszt (w zł)

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków 
w przypadku realizacji zadania

1

Moderniza-
cja boiska 
do koszy-
kówki przy 
ZSO nr 9

230 000,00

Modernizacja zdegradowanego boiska do koszykówki przy 
Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9. Proponuje się  
wymianę obecnej nawierzchni bitumicznej na poliuretanową 
oraz wymianę koszy.

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

2

Budowa 
placu 
zabaw przy 
ZSO nr 9

300 000,00
Budowa placu zabaw przy Zespole 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.

3
Zaczytani, 
zasłuchani

82 000,00

Projekt ma na celu zakupienie nowości książkowych, książek  
z serii „Duże Litery”, audiobooków, komiksów, kodów do-
stępu do ebooków, zabawek sensorycznych oraz lup i linijek 
optycznych do filii bibliotecznych Biblioteki Kraków na tere-
nie dzielnicy III.

Promocja czytelnictwa wśród mieszkańców dzielnicy, wyposażenie filii 
bibliotecznych w przyrządy ułatwiające czytanie seniorom, utworzenie 
kącików czytelniczych z zabawkami sensorycznymi dla dzieci.

5

Miechowity 
Park. Park 
kieszonko-
wy łączący 
pokolenia

530 000,00

Celem projektu jest utworzenie parku kieszonkowego pomię-
dzy blokami przy ul. Miechowity. 
W okolicy nie zabraknie łąki kwietnej, leżaków, ogródka  
jordanowskiego, strefy dla seniorów itp.

Realizacja projektu podniesie walory estetyczne okolicy 
oraz wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców i ich integrację.

7

Siłownia 
zewnętrzna 
dla niepeł-
nospraw-
nych  
i budowa 
Fit Parku

300 000,00
Propozycja obejmuje montaż atlasów treningowych przy-
stosowanych do osób niepełnosprawnych oraz budowę  
profesjonalnego Street Workout Parku.

Projekt zakłada zwiększenie atrakcyjności przestrzeni rekreacyjnej 
poprzez montaż urządzeń siłowni zewnętrznej dostosowanych do po-
trzeb osób niepełnosprawnych a także budowę Street Workout Parku 
dla młodzieży i dorosłych ćwiczących m. in. kalistenikę. Remont placu 
zabaw przyczyni się do integracji różnych grup wiekowych, aktywizację 
osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo poprawie ulegnie bezpie-
czeństwo i jakość życia osób korzystających z przedmiotowego terenu 
na co dzień.



Budżet Obywatelski Miasta Krakowa 2020 Lista Projektów 19

DZIELNICA III  Prądnik Czerwony

9

Wyświe-
tlacze 
prędkości - 
zwiększenie 
bezpieczeń-
stwa na 
drogach

200 000,00
Ustawienie czterech radarowych wyświetlaczy prędkości  
pojazdów w miejscach, gdzie kierowcy notorycznie przekra-
czają dozwoloną prędkość.

Dzięki ustawieniu tablic informacyjnych o prędkości jazdy  
poprawi się bezpieczeństwo pieszych i innych użytkowników dróg, 
zmniejszy się ilość wypadków.

11
Wyginaj  
w tańcu 
ciało.

16 950,00

Warsztaty taneczno-ruchowe dla dorosłych. W trakcie zajęć 
uczestnicy nauczą się układów tanecznych, które będą mogli 
wykorzystywać podczas tańców solo jak i w parze. Na zakoń-
czenie kursu odbędzie się międzypokoleniowa potańcówka 
dla mieszkańców.

Projekt „Wyginaj w tańcu ciało” jest atrakcyjny dla lokalnej społecz-
ności. Uczestnicy będą mieli szansę w kreatywny sposób spędzić wol-
ny czas, nauczyć się podstaw tańca i zacieśnić więzy międzyludzkie.  
Projekt wpisuje się w trendy promowania zdrowego i aktywnego  
trybu życia.

12
Łap desz-
czówkę!

54 000,00

Aby zapobiegać konsekwencjom związanym z suszą 6 szkół  
z dzielnicy III otrzyma podziemne zbiorniki do łapania  
i magazynowania deszczówki. Woda ze zbiorników będzie 
wykorzystywana m.in. do podlewania zieleni.

Wykorzystanie wód opadowych.

13

Podstawy 
psychologii 
i prawa 
dla szkół 
ponadpod-
stawowych

28 500,00

Filarem świadomości obywatela jest znajomość podstaw 
psychologii i prawa. Poznanie tych zagadnień przez uczniów 
szkół ponadpodstawowych przyczyni się do poprawy  
w poprawnym budowaniu, utrzymywaniu i kończeniu relacji 
międzyludzkich.

Projekt „Podstawy psychologii i prawa dla szkół ponadpodstawowych” 
adresowany do krakowskiej młodzieży porusza bardzo ważną potrze-
bę budowania społeczeństwa obywatelskiego wśród osób młodych, 
kształtujących swoją wrażliwość i umiejętność życia w lokalnej spo-
łeczności. Jak zaznacza Wnioskodawca: „Budowanie obywatelskiego 
społeczeństwa wymaga sprawnego poruszania się w szybko zmie-
niającym otoczeniu bazującym na wymianie informacji. W takim śro-
dowisku nie tylko wiedza jest istotna, ale także zdolność poprawnej 
komunikacji, budowanie zdrowych relacji, rozumienie ludzkich emocji, 
czy znajomość zasad społecznych.”. Dzięki warsztatom z zakresu prawa 
i psychologii uczestnicy wzmocnią umiejętność sprawnej komunikacji, 
rozwiną inteligencję emocjonalną oraz zyskają świadomość społeczną. 
Zgodnie z regulaminem ogólnodostępności efektów realizacji zadania 
uczestnikami warsztatów będą mogli być uczniowie szkół ponadpod-
stawowych z terenu całego miasta.
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14

Przeróbka 
kratek ście-
kowych na 
ul. Pilotów  
i Olszyny. 

564 800,00
Przebudowa kratek ściekowych w ciągu ulic Pilotów i Olszyny 
na podkrawężnikowe.

Przebudowa kratek ściekowych  usytuowanych w jezdni na podkra-
wężnikowe, uniemożliwi zapadanie się kratek pod ciężarem autobusów 
co  spowoduje zanik niekorzystnych dla pasażerów drgań i wstrząsów 
podczas jazdy oraz przyczyni się do poprawy stanu technicznego ist-
niejącej infrastruktury. Zdecydowanie poprawi komfort i bezpieczeń-
stwo pasażerów linii autobusowych w ciągu ulic Pilotów i Olszyny  
co bardzo podniesie jakość świadczonych usług dla mieszkańców.  
Wyeliminuje związane z tym utrudnienia w ruchu i pozwoli na oszczęd-
ności środków publicznych związanych z bieżącym utrzymaniem.

15

Profesjonal-
ne zajęcia 
biegowo-
-ruchowe 
na terenie 
Dz. III

4 800,00

Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców dzielnicy 
Prądnik Czerwony, poprzez organizację profesjonalnych,  
bezpłatnych zajęć biegowo-ruchowych na terenie naszej 
dzielnicy.

Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom dzielnicy III, poprzez 
organizację bezpłatnych zajęć biegowo-ruchowych. 

18
Mój przyja-
ciel robot

32 000,00

Zakup zestawów do prowadzenia nauki robotyki i pro-
gramowania Lego Education Spike Prime, a także innego  
interaktywnego nowoczesnego sprzętu do pracy z młodzieżą 
na zajęciach w MDK.

Projekt zakłada doposażenie Młodzieżowego Domu Kultury przy al. 29 
Listopada 102 w Krakowie w zestawy do prowadzenia nauki robotyki 
i programowania Lego Education Spike Prime, a także w inny nowo-
czesny sprzęt (m.in. interaktywną podłogę Smart Floor, drukarkę 3D, 
tablety do obsługi zestawów ćwiczeniowych itp.), który posłuży do 
realizacji zajęć prowadzonych w placówce. Z uwagi na duże zaintereso-
wanie dzieci i młodzieży ofertą MDK w tym zakresie, realizacja zadania 
uatrakcyjni dotychczasową formę zajęć oraz pozwoli na uruchomienie 
kolejnych grup zajęć z robotyki i programowania.

19
Pogromcy 
nudy III

5 000,00

Doposażenie Młodzieżowego Domu Kultury przy al. 29 Listo-
pada 102 w atrakcyjne sprzęty animacyjne, które będą wyko-
rzystywane w czasie zajęć w okresie ferii zimowych, wakacji, 
imprez rodzinnych oraz zajęć dla uczniów pobliskich placó-
wek edukacyjnych.

Projekt zakłada doposażenie Młodzieżowego Domu Kultury przy  
al. 29 Listopada 102 w Krakowie w atrakcyjne sprzęty animacyjne (min. 
sprzęt sportowy, gry, zabawki edukacyjne, zestawy instrumentów, 
książki, audiobooki itp.), które będą wykorzystywane w czasie zajęć  
z dziećmi korzystającymi z oferty placówki na co dzień, jak również  
w okresie ferii zimowych, wakacji, imprez rodzinnych. Mając na wzglę-
dzie nowe technologie, wciąż rosnące potrzeby dzieci oraz zużycie 
dotychczasowego sprzętu, realizacja tego zadania pozwoli na lepszą 
organizację zabaw przygotowanych dla uczestników zajęć, a także  
na organizację nowych imprez i nowych tematów spotkań.
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20
Zielona 3 
Dzielnica - 
II edycja

400 000,00

Zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zielonych.  
Planuje się rekultywację terenu, wykonanie nowych nasa-
dzeń zieleni w tym roślinnością posiadającą zdolności pochła-
niania zanieczyszczeń. Projekt obejmuje także odnowienie  
istniejących chodników.

Projekt zakłada rekultywację terenu wraz z wykonaniem nowych  
nasadzeń i montażem małej architektury. Inwestycja poprawi czystość 
powietrza i estetykę otoczenia. Wpłynie to pozytywnie na odbiór 
dzielnicy przez mieszkańców i turystów zachęcając do spacerowania  
i spędzania czasu na świeżym powietrzu.

21

Zacienienie 
placów 
zabaw dla 
najmłod-
szych 

90 000,00

Celem projektu jest zwiększenie funkcjonalności dwóch   
placów zabaw w okresie letnim poprzez zapewnienie kom-
fortowych warunków w gorące słoneczne dni dla dzieci  
jak i dorosłych.

Projekt zakłada montaż mat cieniujących nad piaskownicami  
i huśtawkami. Inwestycja stworzy bezpieczniejsze i bardziej komforto-
we warunki do korzystania z placów zabaw zwłaszcza w okresie letnim. 
Przyczyni się to do aktywniejszego spędzania czasu na świeżym powie-
trzu przez dzieci oraz ich rodziców. 

23

Oświetlenie 
wybiegu 
dla psów 
w parku 
Reduta

50 000,00
Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej i zainsta-
lowanie trzech latarni. Instalacja lamp wymaga doprowadze-
nia zasilania w rejon ogrodzenia wybiegu (ok. 150m kabla).

Projekt zakłada montaż lamp na psim wybiegu. Inwestycja zapewni  
widoczność oraz umożliwi korzystanie z psiego wybiegu po zmierzchu. 
Poprawi komfort oraz bezpieczeństwo użytkowników parku, a ponad-
to będzie sprzyjał integracji społecznej.

25

Zielona 
przystań  
na Dobrego 
Pasterza

530 000,00
Kieszonkowy park Zielona przystań utworzony na tyłach  
budynku przy ul. Dobrego Pasterza 6

Nowa przestrzeń wypoczynkowa na trenie dzielnicy III zaktywizuje 
i zintegruje okolicznych mieszkańców. Dodatkowo, będzie to doskona-
łe miejsce do organizacji wydarzeń kulturalnych na świeżym powietrzu.

26
Pszczoły z 
miasta

30 000,00

Poznaj życie pszczół podczas warsztatów w Parku Reduta. 
Projekt zakłada 10 spotkań/warsztatów poświęconych 
pszczołom, pszczelarstwu i roślinom miododajnym. Zaję-
cia stacjonarne przeplatane będą spacerami tematycznymi  
na terenie parku.

Projekt zakłada organizację międzypokoleniowych warsztatów 
pszczelarskich, które przyczynią się do uwrażliwienia mieszkańców  
na współczesne zagrożenia środowiska, zwrócą uwagę na rolę pszczół 
w środowisku miejskim oraz zaangażują mieszkańców w działania  
proekologiczne mające na celu ochronę i rozwój tych pożytecznych 
owadów.

27

100 
drzew dla 
Dzielnicy 
III Prądnik 
Czerwony!

105 000,00

Projekt zakłada nasadzenia min. 100 sadzonek drzew (dęby, 
buki, jesiony i inne) na terenie dzielnicy, w miejscach wska-
zanych przez mieszkańców. Jedno dojrzałe drzewo wytwarza 
tlen dla kilku osób!

Poprawa estetyki terenu i jakości powietrza poprzez powiększenie  
zasobu zieleni w wyniku posadzenia nowych drzew na terenie dziel-
nicy III Prądnik Czerwony. Realizacja wpłynie pozytywnie na walkę  
z miejską wyspą ciepła.
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28

Lotnicza es-
takada–lot-
nicze godła 
i symbole 
nad rondem 
Polsad

25 000,00

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 krakowskie-
go, jak i z okresu II wojny światowej  w miejscu, które znajduje się  
w pobliżu dawnego lotniska wojskowego Kraków - Rakowice i dzia-
łającego Muzeum Lotnictwa Polskiego znakomicie wpisuje się 
w proces przywracania pamięci o dawnych tradycjach Krakowa.  
Zadanie będzie realizowane we współpracy z Wydziałem Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego.

29

Kierowco, 
zwolnij przy 
warzyw-
niaku na 
Sabały!

5 100,00
Namalowanie na asfalcie tarcz ze znakiem typu B-33 ograni-
czającym prędkość do 20 km/h ze wszystkich stron wjazdu 
w strefę.

Wykonanie malowania tarcz na asfalcie poprawi poczucie bezpieczeń-
stwa mieszkańców oraz klientów pobliskich punktów handlowych.

30

800 dar-
mowych 
biletów dla 
seniorów 
do Kina 
„Paradox”

10 000,00
Projekt zakłada zakup 800 darmowych biletów dla seniorów 
do jednego z krakowskich kin studyjnych, kina Paradox.

Aktywizacja seniorów w obszarze kultury.

32

Zielona 
Aleja Bora 
Komorow-
skiego w 
Dzielnicy III

40 000,00

Projekt zakłada zmianę charakteru ruchliwej i uciążliwej ul. 
Bora-Komorowskiego poprzez nasadzenia drzew, krzewów, 
kwiatów i pnączy w pasie drogowym ul. Bora-Komorowskiego 
i w jego sąsiedztwie. 

Projekt zakłada nasadzenia drzew, krzewów, pnączy i kwiatów.  
Inwestycja odizoluje strefę pieszo-rowerową od jezdni i stworzy prze-
strzeń przyjazną dla przechodniów. Nasadzenia roślin poprawią estety-
kę terenu i jakość powietrza w pasie drogowym.

33

Oświetloną 
Rozrywką 
do Parku 
Reduta

138 000,00
Zamontowanie oświetlenia przy ulicy Rozrywka pomiędzy 
Domem Pomocy Społecznej ul. Rozrywka1 a Parkiem Reduta.

Wykonanie oświetlenia w ul. Rozrywka na odcinku od bud. nr 1 DPS 
do Parku Reduta, zapewni komfort i bezpieczeństwo użytkowników. 
Przyczyni się do poprawy stanu technicznego istniejącej infrastruktury 
oraz wpłynie na estetykę miasta.

34
Kiepski 
wybór!

40 600,00

Umieszczenie pojemników na niedopałki na skrajach przy-
stanków komunikacji miejskiej. Pytanie umieszczone  
na pojemniku ma zachęcać palacza do interakcji: wrzucenie 
niedopałka do odpowiedniej przegrody jest głosem w plebi-
scycie. Palaczu, dbaj o Kraków!

Szacowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej UMK 
roczne koszty utrzymania projektu wynoszą ok. 10 000 zł.
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37

Remont 
chodnika 
wzdłuż ul. 
Ułanów

94 500,00

Projekt przewiduje remont chodnika wzdłuż ul. Ułanów po za-
chodniej stronie ulicy na odcinku od ul. Fiołkowej do nr 60 na 
wysokości skrzyżowania z ul. Spadochroniarzy. Nowy chodnik 
powinien zostać zrealizowany z nawierzchni asfaltowej.

Wykonanie remontu chodnika wzdłuż ul. Ułanów znacznie  
poprawi poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawi  
komfort ich życia.

38

„Zielona 
szkoła” dla 
ekologicz-
nych klas

231 000,00

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

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

39
Aktywny 
Senior

130 000,00

Seniorzy! Chcemy byście mogli realizować swoje pasje, spró-
bować czegoś nowego w formie nieodpłatnych wycieczek, 
wyjazdów, warsztatów i projekcji filmowych. Program będzie 
dostosowywany na bieżąco do zgłaszanych propozycji.

Zaplanowane działania w przesłanym do weryfikacji projekcie skie-
rowane są do osób w wieku senioralnym, mieszkańców dzielnicy III.  
Istotnym elementem w złożonym projekcie jest możliwość integracji 
osób w wieku senioralnym, wspólne spędzenie czasu, poznanie się, 
przy równoczesnym wsparciu prozdrowotnym. Proponowane działanie 
wpisuje się w gminne działania na rzecz osób ze wskazanej grupy. Re-
alizacja zadania pozytywnie wpłynie na zmniejszenie izolacji społecz-
nej oraz umożliwi podtrzymywanie nawiązanych kontaktów i relacji.

40 Kino Letnie 66 000,00

Projekt zakłada realizację cyklu seansów filmowych  
na terenie dzielnicy III. Cykl powinien odbywać się w okre-
sie letnim i prezentować najciekawsze filmy ostatnich lat.  
O dokładnej lokalizacji kina zdecydują mieszkańcy dzielnicy.

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

Prądnik Biały
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1
Więcej 
relaksu  
w ogrodzie

124 000,00

Projekt dotyczy montażu drewnianej altany ogrodowej, 
hamaków, stołu, latarni parkowej oraz toalety typu toi-toi  
w Ogrodzie Osiedlowym przy ul. ks. Siemaszki  
oraz zorganizowane zostaną 2 warsztaty ogrodnicze.

Projekt zakłada montaż małej architektury w ogrodzie osiedlowym 
oraz organizację warsztatów ogrodniczych. Inwestycja poprawi  
estetykę terenu i stworzy atrakcyjną przestrzeń rekreacyjno-relaksa-
cyjną zachęcającą mieszkańców do spędzania czasu na świeżym powie-
trzu i integracji społecznej.

2
Warsztaty 
bębniarskie

6 000,00

Warsztaty odbyłby się  w okresie  od  lipca  do  grudnia 2021 
r. w dwóch cyklach: 1 cykl - w okresie od VII do IX 2021 r. -  
10 zajęć; 2 cykl - w okresie od X do XII 2021 r. - 10 zajęć. 
W każdym z dwóch cykli weźmie udział około 10-osobowa 
grupa.

Długoterminowym skutkiem uczestnictwa w warsztatach bębniarskich 
jest zachęcenie młodych ludzi do uczestnictwa w świecie muzyki oraz 
tworzenie jej. Sztuka muzyczna stanowi wartość samą w sobie, a obco-
wanie z nią ma na celu poszerzenie kręgu wartości i horyzontów arty-
stycznych. Uczestnicy rozwiną słuch, pamięć muzyczną oraz poczucie 
rytmu, tempa i dynamiki. Warsztaty, w których udział wezmą zarówno 
dzieci jak i młodzież  pozytywnie wpłynie na rozwój  integracji sąsiedz-
kiej oraz będą stanowić doskonałą zabawę i relaks. Warsztaty będą 
bezpłatne i ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży. 

3
Rodzinne 
warsztaty 
ceramiczne

2 500,00
Zorganizowanie rodzinnych warsztatów ceramicznych  
dla mieszkańców dzielnicy IV.

Podczas weryfikacji projektu BO.D4.3/20 o charakterze dzielnicowym 
stwierdza się, iż opiniowany wniosek spełnia wymogi Regulaminu  
budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Zajęcia będą miały charakter 
edukacyjny, integracyjny, a także terapeutyczny. 

4

Warsztaty 
litografii 
(drukowa-
nie  
na mate-
riale)

2 600,00
Zorganizowanie warsztatów litografii dla dzieci i dorosłych  
w Programie Aktywności Lokalnej przy ul. Siemaszki 37  
w Krakowie.

Zaplanowane w przesłanym do weryfikacji projekcie działania skie-
rowane są do mieszkańców i mieszkanek Dzielnicy IV Prądnik Biały. 
Projekt zakłada udział dzieci oraz osób dorosłych. Realizacja projektu 
przyniesie korzyści z zakresu dostępności do sztuki mieszkańców dziel-
nicy, stworzeniu mieszkańcom i mieszkankom możliwości kreatywnego 
spędzania czasu wolnego poprzez kontakt ze sztuką. 

7

Leśna 
Kryjówka 
- kontynu-
acja

110 000,00

Celem projektu jest dokończenie prac na naturalnym  
placu zabaw „Leśna Kryjówka” w Lesie Witkowickim, zgodnie  
z wykonanym w 2017 r. projektem. Zakłada się wykonanie 
wiklinowych szałasów z żywej wierzby, miejsca do siedzenia/
piknikowania, równoważni.

Projekt zakłada wykonanie wiklinowych szałasów i miejsca piknikowe-
go na placu zabaw. Inwestycja uatrakcyjni wyjątkowy, naturalny plac 
zabaw co zachęci mieszkańców do wypoczynku na świeżym powietrzu 
i zintegruje różne grupy wiekowe.

8
Silownia 
Street 
workout

80 000,00
Siłownia ogólnodostępna typu street workout dla mieszkań-
ców na działce gminnej nr 423 obr.34 Krowodrza przy ulicy 
Ojcowskiej.

Projekt zakłada budowę siłowni Street Workout na terenie Bronowic 
Wielkich. Inwestycja przyczyni się do aktywnego spędzania czasu  
młodzieży i dorosłych, a co za tym idzie poprawy jakości życia miesz-
kańców. 

Nr
projektu

Tytuł
projektu

Szacunkowy 
koszt (w zł)

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków 
w przypadku realizacji zadania
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9

„I ty też 
możesz 
zostać 
pisarzem”

10 000,00

Zadanie ma na celu zapoznanie młodzieży ze starszych klas 
szkół podstawowych z terenu Dzielnicy IV z technikami pi-
sarskimi. Kształcenie literackie w formie warsztatów pro-
wadzonych przez pisarza. Efektem zajęć byłoby napisanie  
książki i jej wydanie.

Aktywizacja młodzieży, promocja czytelnictwa oraz biblioteki.

11
Naturalnie 
kino

70 000,00
Projekt obejmuje organizację darmowych pokazów filmo-
wych dla mieszkańców dzielnicy w ramach letniego kina  
w plenerze Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki.

Realizacja projektu NATURAlnie KINO przyczyni się do zmiany  
w sposobie spędzania letnich wieczorów przez mieszkańców dzielni-
cy. Wybór repertuaru poprzez głosowanie powoduje wzrost wpływu 
mieszkańców na życie kulturalne dzielnicy. Wspólne, otwarte, bezpłat-
ne seanse są sposobem integracji społeczności dzielnicy jak i całego 
miasta. 

12

Znani 
Białoprąd-
niczanie dla 
Mieszkań-
ców

27 100,00
Projekt ten obejmowałby cykl spotkań z ze znanymi ludźmi 
(różnych specjalności) związanymi z naszą Dzielnicą.

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

13

Poznaj 
historię 
własnej 
Dzielnicy

123 000,00
Projekt zakłada umiejscowienie w przestrzeni publicznej 
(ławki/budynki publiczne itp.) ok 40 tabliczek informujących 
o ważnych wydarzeniach z historii dzielnicy.

Szansa na wzrost świadomości mieszkańców o ważnej roli jaką pełniła 
dzielnica w dziejach Krakowa i Polski.

14

Bezpieczna 
dzielnica - 
Mieszkańcy 
ratowni-
kom.

86 404,00

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

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego mieszkańców dzielnicy.
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15
Mini  
ogród sen-
soryczny

200 000,00
Celem tego projektu będzie stworzenie mini ogrodu  
sensorycznego na terenie Parku Kościuszki.

Projekt zakłada przekształcenie niezagospodarowanego terenu zieleni 
w mini ogród sensoryczny jako dopełnienie Parku Kościuszki. Będzie 
on pełnić funkcję rekreacyjno-wypoczynkowe, dodatkowo oddziały-
wując na zmysły korzystających z ogrodu. Inwestycja przyczyni się do 
podniesienia walorów estetycznych parku, a co za tym idzie zachęci do 
spędzania czasu na łonie natury i poprawy samopoczucia mieszkańców.

17

Remont 
chodników 
przy ul. 
Krowoder-
skich 
Zuchów 7

246 000,00
Remont chodnika pomiędzy blokiem przy ul. Krowoderskich 
Zuchów 7 a szkołą przy ul. Kluczborskiej 3  oraz chodnika  
od strony zachodniej i południowej bloku.

Projekt zakłada remont nawierzchni chodnika. Inwestycja podniesie 
walory estetyczne okolicy oraz poprawi bezpieczeństwo na ścieżce  
co dodatkowo spowoduje poprawę komfortu życia mieszkańców.

20

Zakup 
nowych 
książek  
do Filii nr 
17 i 19 
Biblioteki 
Kraków

18 300,00
Zakup nowości wydawniczych w formie książek dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych oraz uzupełnienie lektur szkolnych  
w zasobie Filii nr 17 i Filii nr 19 Biblioteki Kraków.

Promocja czytelnictwa wśród mieszkańców dzielnicy, dostęp  
do nowości wydawniczych oraz aktualnych lektur szkolnych.

22
Mali Ra-
townicy

5 000,00

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z obsłu-
gą AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) dla dzieci  
z przedszkoli i szkół z terenu Krakowa. Zakup materiałów pro-
filaktyczno-edukacyjnych.

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi 
defibrylatora AED adresowanych do dzieci z przedszkoli, szkół i placó-
wek działających na terenie Dzielnicy IV Miasta Krakowa oraz zakup 
materiałów profilaktyczno-edukacyjnych (plakaty, maskotki, odblaski, 
kubki, smycze itp.). Szacunkowy łączny koszt realizacji zadania wynosi: 
5 000,00 zł. 
Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED pomoże przełamać 
barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy przy 
użyciu defibrylatora oraz przyczyni się do wykształcenia prawi-
dłowej postawy uczestników szkoleń wobec sytuacji związanych  
z zagrożeniem zdrowia i życia oraz umiejętności zachowania się. 
Realizacja tego projektu może pozytywnie wpłynąć na podniesienie 
poziomu i jakości wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przed-
medycznej, w szczególności poprzez użycie automatycznych defibryla-
torów zewnętrznych.  Uczestnictwo w szkoleniach może  przyczynić się  
do ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem 
krążenia. 
Realizacja ww. zadania w ramach budżetu obywatelskiego nie  
powoduje konsekwencji finansowych dla Gminy Miejskiej Kraków  
w kolejnych latach. 
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23

Biegaj ra-
zem z nami 
- budowa 
bieżni przy 
Szkole Pod-
stawowej 

193 000,00

Budowa bieżni czterotorowej przy boiskach wielofunkcyj- 
nych przy Szkole Podstawowej nr 119, celem stworzenia pro-
fesjonalnej infrastruktury dla potrzeb lekcyjnych i pozalekcyj-
nych zajęć rekreacyjno-sportowych.

Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej spo-
łeczności, rozrywka, możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu  
na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzie-
ży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

24
Nie bój się 
ratować 
życia!

8 500,00

Przeprowadzanie szkoleń z pierwszej pomocy  wraz  
z używaniem defibrylatora dla dzieciaków i seniorów. Szkole-
nie ma przełamać strach przed podejmowaniem prób udzie-
lania pierwszej pomocy oraz przyczynić się do ograniczenia 
liczby zgonów. 

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy  
z wykorzystaniem planowanego do zakupienia na wyposażenie Szko-
ły Podstawowej Nr 119 w Krakowie (koordynator i realizator zada-
nia) Zestawu Edukacyjnego Pierwsza Pomoc, zawierającego fantom, 
defibrylator treningowy, maseczki RKO i komiksy edukacyjne „Po-
mocny Dżo”. Szkolenia adresowane są do dzieci z przedszkoli i szkół 
działających na terenie Dzielnicy IV Miasta Krakowa oraz seniorów  
z terenu tej dzielnicy (łącznie ok. 300 osób). Ponadto dla uczestników 
szkoleń planowany jest  zakup materiałów profilaktyczno-edukacyj-
nych (plakaty, maskotki, odblaski, kubki, smycze, komiksy edukacyj-
ne itp.). Szacunkowy łączny koszt realizacji zadania wynosi: 8 500,00 
zł. Nauka pierwszej pomocy z wykorzystaniem defibrylatora pomoże 
przełamać barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy 
oraz przyczyni się do wykształcenia prawidłowej postawy uczestni-
ków szkoleń wobec sytuacji związanych z zagrożeniem zdrowia i życia 
oraz umiejętności zachowania się. Realizacja tego projektu może po-
zytywnie wpłynąć na podniesienie poziomu i jakości wiedzy na temat 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi defibrylatorów.  
Uczestnictwo w szkoleniach może  przyczynić się do ograniczenia licz-
by zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia. Realizacja 
ww. zadania w ramach budżetu obywatelskiego nie powoduje konse-
kwencji finansowych dla Gminy Miejskiej Kraków w kolejnych latach. 

25

Dodatkowe 
patrole 
Straży Miej-
skiej 

36 000,00
Celem projektu jest przeprowadzenie dodatkowych działań 
mających poprawić poczucie bezpieczeństwa oraz poprawę 
utrzymania czystości na terenie Dzielnicy IV Prądnik Biały.

Realizacja projektu wpłynie na wzrost poczucia bezpieczeństwa  
mieszkańców dzielnicy IV.
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28
PLANTa(k)
cja - zielone 
warsztaty

20 000,00

Planta(k)cja to dwumiesięczny cykl bezpłatnych warsztatów 
podczas których uczestnicy stworzą własne donice, kokeda-
my, lasy w słoikach czy balkonowe zielniki. Dzięki nim każdy 
będzie mógł urządzić mieszkanie i balkon ekologicznie w stylu 
urban jungle.

Projekt zwraca uwagę na niezwykle ważne w obecnym czasie proble-
my ekologiczne. Jego realizacja może zakładać wzrost wrażliwości jego 
odbiorców na tematy takie jak zanieczyszczenie powietrza, umieranie 
pszczół oraz wykorzystanie surowców wtórnych. Wartościowe spędza-
nie wolnego czasu w gronie społeczności lokalnej przyczyni się do jej 
integracji. Projekt wpłynie również na rozwój zainteresowań miesz-
kańców dzielnicy. Zielone, naturalne wnętrza mają właściwości tera-
peutyczne, dlatego też można założyć poprawę kondycji psychicznej 
uczestników projektu.

29

Suchą 
nogą do 
lasu - Park 
Rzeczny 
Tonie

60 000,00

Żeby nie grzęznąć w błocie po drodze do lasu, poprawmy doj-
ście z ul. Skotnica do istniejącej ścieżki spacerowo-edukacyj-
nej brzegiem planowanego parku. [Uzupełnienie realizowa-
nego projektu BO2019 „Naturalnie aktywni - Park Rzeczny 
Tonie”].

Projekt zakłada utwardzenie ścieżki wraz z montażem ławek i koszy. 
Inwestycja ta pozytywnie wpłynie na komfort korzystania ze ścieżki  
co zachęci mieszkańców wypoczynku i ruchu na świeżym powietrzu.

30

Koncert 
osiedlowy 
pod chmur-
ką? Czemu 
nie!

6 000,00

Projekt zakłada realizację koncertu plenerowego na Prądni-
ku Białym na ogólnodostępnym terenie. Koncert będzie miał 
charakter lokalny, odbędzie się na gminnym skwerze przy  
ul. Siewnej lub w okolicy Młynówki Dominikańskiej.

Projekt stanowi rozbudowanie istniejącej oferty kulturalnej na tere-
nie Dzielnicy IV – Prądnik Biały. Jego realizacja przyczynia się do in-
tegracji społecznej na poziomie lokalnym i pozwala na wartościowe 
spędzanie czasu w gronie rodzinnym. Koncert może mieć też charakter 
„święta ulicy”, połączonego z innymi atrakcjami. W perspektywie dłu-
goterminowej można zakładać wzrost zainteresowania mieszkańców 
ofertą kulturalną Miasta, a sam projekt może inspirować społeczność  
do kolejnych wspólnych działań na polu lokalnym. 

32

Chabrowy 
Trakt do 
Jordanow-
skiej - Park 
Rzeczny 
Tonie

200 000,00

Czas połączyć os. Tonie i Stelmachów/Chełmońskiego! Prze-
dłużmy istniejącą ścieżkę spacerowo-edukacyjną o odci-
nek Chabrowa-Jordanowska. [Uzupełnienie realizowanego  
projektu BO2019 „Naturalnie aktywni - Park Rzeczny Tonie”].

Projekt zakłada przedłużenie ścieżki edukacyjnej Parku Tonie od  
ul. Chabrowej do ul. Jordanowskiej. Umożliwi to korzystanie ze ścieżki 
leśnej szerszemu gronu mieszkańców niezależnie od pogody. Inwesty-
cja ta będzie sprzyjać aktywnemu spędzaniu czasu na świeżym powie-
trzu, a co za tym idzie poprawie zdrowia i samopoczucia mieszkańców.

35
Stop  
utonięciom!

70 000,00

Zadanie polega na doposażeniu jednostki Krakowskiego 
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w sprzęt, 
który niezbędny jest ratownikom do prowadzenia działań na 
terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa 
mieszkańców Dzielnicy przebywających na obszarach wodnych.
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36
Inteligentne 
Ławki w IV

50 000,00

Ławka wraz z system gniazd USB byłaby zasilana przez sys-
tem 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 ławek z systemem USB zasilanej systemem pa-
neli fotowoltaicznych. Ławki uatrakcyjnią przestrzeń dzielnicy poprzez 
umożliwienie ładowania urządzeń ekologiczną energią w przestrzeni 
miejskiej. Podniesie to komfort życia i będzie pomocnym ułatwieniem 
życia w dobie urządzeń elektrycznych zarówno dla mieszkańców jak  
i turystów.

37
Pocałuj  
i w drogę

174 000,00

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

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

38

Projektory 
przy sygna-
lizacjach 
świetlnych 
na przej-
ściach dla 
pieszych 
przy Ron-
dzie Ofiar 
Katynia

170 000,00

Projekt zakłada montaż projektorów świetlnych umieszczo-
nych pod sygnalizatorami na przejściach dla pieszych przy 
rondzie Ofiar Katynia, aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci/
młodzieży korzystających ze smartfonów.

Projekt zakłada montaż projektorów świetlnych umieszczonych pod 
sygnalizatorami na przejściach dla pieszych wyświetlających światło 
tego samego koloru co sygnalizator na krawędzi chodnika przy rondzie 
Ofiar Katynia. Projekt ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo prze-
chodniów na przejściach dla pieszych oraz w znacznym stopniu pomóc 
osobom starszym, niedowidzącym, a także wzmóc uwagę użytkowni-
ków smartfonów.

39 Książkomat 149 000,00

Książkomat to urządzenie samoobsługowe, które dzia-
ła jak paczkomat, z tym, że odbierasz książki z biblioteki!  
Należy zarezerwować książkę, następnie ląduje ona w skrytce.  
Dostajesz powiadomienie o odbiorze i prawie masz ją w ręku.

Poprawa dostępności do zasobów Filii nr 16 Biblioteki Kraków.  
Wzrost poziomu czytelnictwa wśród mieszkańców dzielnicy.

40
Dzielnica 
IV bez 
foliówek

101 000,00

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

Projekt BO.D4.40/20 Dzielnica IV bez foliówek, Wydział Komunikacji 
Społecznej dokonał niezbędnego rozpoznania dotyczącego możliwo-
ści realizacji zadania oraz jego kosztorysu. W efekcie korespondencji  
Wydziału z Radą Dzielnicy IV ustalono, że Rada jest w stanie rozdys-
ponować w 2021 roku do 12.000 toreb pośród mieszkańców dzielni-
cy. Według dokonanego przez Wydział szeregu rozeznań rynkowych 
za kwotę 100.000 zł można wyprodukować przykładowo: 10.840 
wysokiej jakości toreb według poniższej specyfikacji: - wymiary:  
ok. 370x400 mm, grubość boków i dna 60 mm;- materiał: 100% wy-
sokogatunkowa bawełna. o gramaturze min. 250g/m2;- uchwyt: ucho 
długie (pojedyncze): ok. szer. 60 mm, dł. 670 mm. Ucho krótkie (po-
dwójne): ok. szer. 35 mm, dł. 340 mm. 
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41
Ławka z 
przewija-
kiem

30 000,00

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

Projekt zakłada montaż zadaszonej ławki z przewijakiem.  
Ławka podniesie komfort życia i ułatwi korzystanie z parku rodzicom  
i opiekunom malutkich dzieci. 

44

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

285 000,00
Zadanie polega na rozbudowie istniejącego (ogólnodostępne-
go) placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 119 w Krakowie, 
na Azorach o nowe urządzenia.

Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej spo-
łeczności, rozrywka, możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu  
na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzie-
ży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

46
Nowy 
chodnik na 
ul. Zdrowej

400 000,00
Celem projektu jest modernizacja obecnego chodnika na ul. 
Zdrowej (od ul. Bobrzeckiej do ul. Żabiniec).

Poprawa estetyki oraz bezpieczeństwa osób poruszających się  
wskazanym w projekcie chodnikiem.

49
1:0 dla 
Prądnika

709 000,00

Proponujemy stworzenie na skraju przyszłego parku „Tonie 
– Łąki” boiska wielofunkcyjnego, z którego mogą korzystać 
wszystkie grupy wiekowe. Na oświetlonym boisku będzie 
można uprawiać wiele sportów drużynowych oraz trenować 
indywidualnie.

Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej spo-
łeczności, rozrywka, możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu  
na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzie-
ży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

51
Chodnik 
przy ulicy 
Łokietka

350 000,00
Budowa chodnika przy ruchliwej ulicy. Obecnie jest to miej-
sce zagrażające zdrowiu i życiu uczestnikom ruchu. Dłużej tak 
być nie może…

Projekt zakłada budowę chodnika przy ul. Łokietka na odcinku  
od posterunku policji do peronu autobusowego (w kierunku ulicy  
Starego Wiarusa). Wskazana w propozycji lokalizacja cechuje się dużym 
natężeniem ruchu pieszego -  zaproponowana budowa chodnika przy-
czyni się do poprawy:- bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego 
zarówno pieszych jak i kierowców - infrastruktury drogowej- estety-
ki, - ułatwi korzystanie z infrastruktury miejskiej, zwiększając komfort  
poruszania się pieszym. 

52
Park Ło-
kietka

419 500,00

Dla mieszkańców Prądnika Białego, chcemy stworzyć wy-
jątkowe miejsce. Bezpieczny i rozbudowany plac zabaw,  
w którym - poprzez zabawę ich najmłodsze pociechy, rozwijać 
się będą zarówno fizycznie, emocjonalnie, jak i poznawczo.

Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej spo-
łeczności, rozrywka, możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu 
na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzie-
ży i dorosłych mieszkańców Krakowa.
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53

Ogród 
antysmogo-
wy i bieżnia 
przy SP 119 
na Azorach

450 000,00

Projekt zakłada przeprowadzenie działań, mających na celu 
lokalne zmniejszenie ekspozycji na smog dzieci i osób korzy-
stających z ogrodu i bieżni na terenie Szkoły Podstawowej  
nr 119, przy ul. Czerwieńskiego 1 w Krakowie.

Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej spo-
łeczności, rozrywka, możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu  
na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzie-
ży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

54

100 
drzew dla 
Dzielnicy 
IV Prądnik 
Biały!

105 000,00

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

Poprawa estetyki terenu i jakości powietrza poprzez powiększenie  
zasobu zieleni w wyniku posadzenia nowych drzew na terenie dzielnicy 
IV Prądnik Biały.

56

800 dar-
mowych 
biletów dla 
seniorów 
do Kina 
„Paradox”

10 000,00
Projekt zakłada zakup 800 darmowych biletów dla seniorów 
do jednego z krakowskich kin studyjnych, kina Paradox.

Aktywizacja seniorów w obszarze kultury.

59

Bieg na 
Orientację 
w dzielnicy 
IV

34 500,00

Zadanie zakłada organizację treningów orientacji sportowej 
dosłownie dla każdego (dzieci, sportowcy, osoby niepełno-
sprawne, seniorzy, spacerowicze)! Dokładne i szczegółowe 
mapy do BnO pomogą każdemu chętnemu poznać tajniki Zie-
lonego Sportu!

Zadanie zakłada organizację treningów orientacji sportowej dla każde-
go (dzieci, sportowcy, osoby niepełnosprawne, seniorzy, spacerowicze), 
oraz stworzenie zajęć z biegu na orientację na terenie dzielnicy IV. 

60

Nie tylko 
chleb 
prądnicki - 
wycieczki 
po dzielnicy

2 500,00
Przedmiotem projektu są 3 spacery/wycieczki populary-
zujące wśród mieszkańców dzielnicy lokalne dziedzictwo  
historyczno - kulturowe oraz przyrodnicze. 

Zapoznanie się z bogatą historią Dzielnicy IV – Prądnik Biały, bę-
dzie okazją do budowania tożsamości lokalnej jej mieszkańców. 
Spotkania takie będą również okazją do integracji tej społeczności.  
Wycieczki z przewodnikiem mają charakter edukacyjny, są okazją do 
wspólnego i aktywnego spędzania czasu przez rodziny. Spacery zloka-
lizowane poza centrum miasta są okazją do promocji mniej znanych,  
a równie interesujących miejsc w Krakowie. 

63

Kursy jazdy 
konnej dla 
począt-
kujących i 
zaawanso-
wanych

18 600,00
Celem projektu jest zachęcenie do uprawiania jazdy kon-
nej. 50 osób będzie mogło skorzystać z opłaconych kursów  
w ośrodkach jazdy konnej.

Projekt zakłada zachęcenie do uprawiania jazdy konnej. 50 osób będzie 
mogło skorzystać z opłaconych kursów jazdy konnej.
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DZIELNICA V

Krowodrza
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3

Trenujemy 
lekkoatle-
tykę przy 
Młynówce 
Królew-
skiej!

200 000,00
Założeniem projektu jest rozbudowa ogólnodostępnego  
terenu sportowego przy Młynówce Królewskiej o bieżnię  
lekkoatletyczną ze skocznią.

Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej spo-
łeczności, rozrywka, możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu  
na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzie-
ży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

4

Stwórzmy 
zieloną 
ścianę przy 
Młynówce 
Królewskiej

50 000,00
Celem projektu jest stworzenie zielonej ściany na ogrodze-
niu dzielącym ogród szkolny przy Młynówce Królewskiej  
z alejkami spacerowymi.

Długoterminowym efektem realizacji powyższego zadania jest  
stworzenie zielonej ściany na ogrodzeniu pomiędzy ogrodem szkolnym 
(Zespół Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. Urzędniczej 65) a Parkiem 
Młynówka Królewska przy alejkach spacerowych co wg Wniosko-
dawcy pozytywnie wpłynie na otoczenie poprzez poprawę estetyki,  
zwiększenie bioróżnorodności oraz zwiększenie wilgotności i lokalne 
obniżenie temperatury (zmniejszenie efektu wyspy ciepła).

5

Rewitali-
zacja Alei 
Słowackie-
go 3.0

40 000,00

Trzeci etap rewitalizacji Alei Słowackiego na trasie Plac  
Inwalidów-Nowy Kleparz. Projekt ma na celu przywró-
cenie Alejom ich reprezentacyjnego wyglądu, połączenie  
obydwu placów nowym chodnikiem oraz zadbanie o komfort  
i bezpieczeństwo pieszych.

Projekt  remont chodnika zlokalizowanego w pasie zieleni al. Słowac-
kiego na wysokości Radia Kraków - skrzyżowanie al. Słowackiego  
z ul. Łobzowską. Wskazana w propozycji lokalizacja cechuje się dużym 
natężeniem ruchu pieszego - proponowany remont chodnika przyczy-
ni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury w przedmiotowej  
lokalizacji oraz jej estetyki, ułatwi korzystanie z infrastruktury  
miejskiej, zwiększając komfort poruszania się pieszych.

6

 Wrocław 
ma krasna-
le, Kraków 
może mieć 
smoki - 
smocza 
trasa

115 000,00
Celem projektu jest utworzenie pierwszej smoczej trasy  
spacerowej włączającej do zabawy każdego poprzez szukanie 
ukrytych w zaułkach smoków np. hejnalisty, malarza, itp. 

Realizacja zadania związana jest z koniecznością systematycznego 
czyszczenia smoków oraz z ewentualnym uzupełnieniem smoków  
na trasie w przypadku dewastacji czy kradzieży. Dzięki realizacji  
projektu powstanie nowa trasa spacerowa. 

Nr
projektu

Tytuł
projektu

Szacunkowy 
koszt (w zł)

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków 
w przypadku realizacji zadania
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7

Spacerowa 
Miechow-
ska - wrota 
do Parku 
Jordana 
i Błoń 

417 800,00
Ulica Miechowska, jedna z głównych dróg do terenów  
zielonych, jest w złym stanie. Poprzez remont nawierzchni 
chodników można osiągnąć wygodny trakt spacerowy.

Projekt zakłada obustronny remont chodników przy ul. Miechowskiej  
do wysokości środków finansowych, wskazanych jako maksymalna 
wartość jednego projektu, złożonego w ramach Budżetu Obywa-
telskiego 2020 r., tj. do kwoty 417 800 zł.  Wskazana w propozycji 
lokalizacja cechuje się dużym natężeniem ruchu pieszego - zapro-
ponowany remont chodnika przyczyni się do poprawy stanu technicz-
nego infrastruktury w przedmiotowej lokalizacji oraz jej estetyki, ułatwi  
korzystanie z infrastruktury miejskiej, zwiększając komfort poruszania 
się pieszym. 

10
Zróbmy 
park przy 
Łokietka

317 800,00

Uporządkujmy zielony teren między ul. Łokietka, Oboźną  
i Składową. Zachowajmy półdziki charakter tego miejsca,  
ale usuńmy ogrodzenie, wysprzątajmy teren, zadbajmy  
o rośliny i dodajmy kosze oraz ławki - by zachęcał do odpo-
czynku w naturze!

Projekt zakłada rozpoczęcie budowy parku przy ul. Łokietka.  
Inwestycja stworzy atrakcyjną i przyjemną do odpoczynku i rekreacji 
przestrzeń, która zachęci mieszkańców do aktywnego spędzania czasu 
na świeżym powietrzu i integracji społecznej.

11

Doposaże-
nie ogrodu 
edukacyj-
nego przy 
Młynówce 
Królewskiej

10 000,00

Celem projektu jest doposażenie szkolnego, ogólnodostęp-
nego ogrodu edukacyjnego, mieszczącego się przy Młynów-
ce Królewskiej w elementy wykonane z wierzby i wikliny:  
huśtawkę, szałas i tunel. Ogród edukacyjny na terenie  
zespołu szkolno-przedszkolnego nr 4 przy ul. Urzędniczej 65 
w Krakowie. 

Długoterminowym efektem realizacji powyższego zadania będzie  
doposażenie szkolnego, ogólnodostępnego ogrodu edukacyjnego, 
mieszczącego się na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy 
ul. Urzędniczej 65 przy Parku Młynówka Królewska w elementy wyko-
nane z wierzby i wikliny jako miejsce zabawy i odpoczynku dla dzieci 
mieszkańców dzielnicy.

13

Sportowy 
park kie-
szonkowy 
H. Reymana 

160 000,00

Teren obok obelisku H. Reymana wydaje się idealny na skwer 
z małą architekturą pozwalającą w miły i bezpieczny sposób 
na odpoczynek, ubranie np. rolek czy krótki postój w czasie 
biegu. Dodatkowo zamontowane poidło pozwoli na uzupeł-
nienie płynów. 

Projekt zakłada utworzenie mini-parku kieszonkowego.  
Inwestycja wprowadzi w przestrzeń miejską dodatkową zieleń wraz  
z małą architekturą, które podniosą walory estetyczne okolicy stadionu 
Wisły oraz będą udogodnieniem dla sportowców i spacerowiczów kie-
rujących się w stronę parku Jordana.

14
Zielone 
Płuca  
Krowodrzy

100 000,00

Projekt zakłada przeprowadzenie nowych nasadzeń  
m.in drzew, krzewów i bylin na terenie Dzielnicy V Krowod-
rza, według wskazań Rady Dzielnicy V Krowodrza w konsulta-
cjach z projektodawcą.

Projekt zakłada przeprowadzenie nasadzeń drzew, krzewów i bylin  
na terenie dzielnicy V Krowodrza. Przyczyni się to do poprawy estetyki 
oraz jakości powietrza na terenie dzielnicy V, a co za tym idzie samopo-
czucia mieszkańców, którzy chętnie będą spędzać czas na łonie natury.

15

Zielona 
Krowod-
rza - parki 
i ogrody 
sąsiedzkie

417 800,00

Stwórzmy nową enklawę zieleni i relaksu w okolicy naszych 
domów. Pomiędzy kamienicami, blokami i domami wciąż bra-
kuje zielonych miejsc spotkań sąsiedzkich, miejsc odpoczyn-
ku i wytchnienia wśród drzew, krzewów i kwiatów. Wspólnie 
możemy to zmienić!

Projekt zakłada utworzenie parku kieszonkowego. Inwestycja  
przyczyni się do wzrostu terenów zieleni w dzielnicy Krowodrza.  
Będzie on pełnić funkcję rekreacyjno-wypoczynkowe, a dodatkowo 
przyczyni się do integracji mieszkańców. Inwestycja podniesie walo-
ry estetyczne dzielnicy, a co za tym idzie zachęci do spędzania czasu 
na łonie natury i poprawy samopoczucia mieszkańców.
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16

Zielona 
Przestrzeń 
Wspólna 
- Ogród 
Społeczny 
przy SP 106

358 500,00

Projekt Wspólnej Przestrzeni Zielonej zakłada stworze-
nie miejsca, w którym użytkownicy z różnych grup wie-
kowych będą mogli np. zorganizować spotkanie, prze-
prowadzić warsztaty seniorów dla dzieci, rozegrać turniej  
gier planszowych czy obejrzeć film.

Długoterminowym efektem realizacji powyższego zadania będzie 
stworzenie na terenie Szkoły Podstawowej nr 106 przy ul. Litewskiej 
34 nowoczesnej aranżacji ogólnodostępnego miejsca, w którym użyt-
kownicy z różnych grup wiekowych będą mogli na świeżym powietrzu 
np. zorganizować spotkanie, przeprowadzić warsztaty, rozegrać turniej 
gier planszowych czy obejrzeć film. 

18
Zielone 
skrzyżowa-
nie

10 000,00
Projekt zakłada rewitalizację zielonego skweru  
na skrzyżowaniu ulic Chopina i Konarskiego poprzez nowe 
nasadzenia krzewów oraz postawienie jednej ławki.

Projekt zakłada rewitalizację zielonego skweru. Inwestycja popra-
wi estetykę terenu i jakość powietrza, a ponadto stworzy przyjazną  
przestrzeń służącą jako miejsce odpoczynku przyulicznego. 

21

Zajeżysta 
Krowod-
rza - czyli 
stwarzamy 
dobre 
warunki  
dla jeży

9 000,00
Jeż na swoim w dzielnicy V – stwarzamy dobre warunki  
dla jeży.

Projekt zakłada wyznaczenie ekostref z tabliczkami i domkami dla jeży. 
Inwestycja przyczyni się do poprawy bioróżnorodności środowiska 
oraz warunków życia jeży w mieście. Ponadto podwyższy świadomość 
mieszkańców i zwróci uwagę na potrzebę ochrony tych pożytecznych 
ssaków.

22

Park  
kieszonko-
wy przy SP 
nr 5 -  
al. Kijowska 
8-10

417 800,00

Projekt zakłada utworzenie ogólnodostępnego parku  
kieszonkowego w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 5  
w Krakowie im. Polskich Olimpijczyków oraz budynku  
przy al. Kijowskiej 10. 

Projekt zakłada utworzenie parku kieszonkowego. Inwestycja przy-
czyni się do zwiększenia ilości terenów zieleni w dzielnicy Krowodrza. 
Będzie on pełnić funkcję rekreacyjno-wypoczynkowe, a dodatkowo 
przyczyni się do integracji mieszkańców. Inwestycja podniesie walo-
ry estetyczne dzielnicy, a co za tym idzie zachęci do spędzania czasu  
na łonie natury i poprawy samopoczucia mieszkańców.

24

Remont 
chodnika - 
ul. Lea (od 
Urzędniczej 
do Nowo-
wiejskiej)

275 000,00

Projekt zakłada wymianę nawierzchni chodnika przy połu-
dniowej części ul. Lea (od Urzędniczej do Nowowiejskiej) 
z starych płyt chodnikowych na nową kostkę brukową.  
Powierzchnia chodnika do remontu - ok. 500 m2.

Projekt przewiduje remont ok. 500m2 chodnika po południowej  
stronie ul. Lea na odcinku od ul. Urzędniczej do ul. Nowowiejskiej  
i zamianę płytek chodnikowych na kostkę brukową. Chodnik we wska-
zanej lokalizacji jest w wielu miejscach uszkodzony. Zatem realizacja  
projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu korzy-
stających z niego użytkowników.

25

Budki  
z książkami 
w Ogrodzie 
Łobzów

12 000,00

Projekt zakłada łatwy dostęp do wartościowej lektury pod-
czas pobytu w parku. Każdy będzie miał możliwość skorzystać 
z książek znajdujących się w budkach oraz przynieść swoje 
książki i zostawić je dla innych.

Realizacja projektu przyczyni się do poszerzenia oferty rekreacyjnej  
w Ogrodzie Łobzów oraz pozwoli na integrację mieszkańców.
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26

Ekokon-
kretnie, 
ekoprak-
tycznie - 
zajęcia  
dla uczniów 

90 000,00

Ciekawe eksperymenty, angażujące zadania, m.in. wykonanie 
ekośrodków domowej czystości, uszycie worków na zakupy, 
czy zmierzenie zużycia wody we własnych domach - to świet-
ny sposób, żeby zwiększyć świadomość ekologiczną uczniów 
szkół podstawowych.

Projekt skierowany do uczniów klas 6 i 7 szkół podstawowych, którego 
nadrzędnym celem jest edukacja i podnoszenie świadomości ekolo-
gicznej młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zacho-
wań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi  
na zagrożenia występujące w otaczającym nas świecie. Realizacja  
projektu, w którą zaangażowały się: Szkoła Podstawowa nr 33 oraz 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Krakowie, 
zakłada przeprowadzenie warsztatów ekologicznych pokazujących,  
jak postępować, aby eliminować negatywny wpływ działalności czło-
wieka na środowisko. Zaangażowanie uczniów we wspólne działanie 
na rzecz otoczenia przełoży się na budowanie i wzmacnianie odpowie-
dzialnego społeczeństwa, jak również jego integrację.

29

Szafki  
ubraniowe 
dla aktyw-
nych miesz-
kańców 
tuż przy 
Błoniach 

291 000,00

Zadanie polega na zakupie dwóch mobilnych kontenerów 
sanitarnych z kilkudziesięcioma szafkami automatycznymi 
i umiejscowienie ich na parkingu przy Al. 3 maja. 
W najbliższym otoczeniu miałaby znaleźć się też rowerowa 
stacja naprawcza i pitnik wody.

Szafki wraz z infrastrukturą będą służyły 
aktywnym użytkownikom Błoń Krakowskich.

32

Lepsze i 
bezpiecz-
niejsze 
chodniki na 
Racławic-
kiej

350 000,00

Celem projektu jest remont części chodników oraz przejść dla 
pieszych na ulicy Racławickiej, które są w bardzo złym sta-
nie technicznym, co zagraża bezpieczeństwu poruszających  
się tam pieszych.

Projekt przewiduje remont ok. 700 m2 chodników oraz przejść dla  
pieszych na ul. Racławickiej, które są w złym stanie technicznym i za-
mianę płytek chodnikowych na kostkę brukową niefazową. Realizacja 
projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu korzy-
stających z niego użytkowników, a zwłaszcza ludzi starszych, osób  
z niepełnosprawnościami, osób niewidzących lub słabowidzących  
i rodziców z wózkami.

33

Kultura 
szansą dla 
więźniów 
samotności 
i starości

73 500,00

W dzielnicy V Krowodrza mieszka sporo osób starszych oraz 
samotnych, którzy stracili sens oraz cel życia, co staje się przy-
czyną zamknięcia w czterech ścianach. Celem projektu jest 
uwolnienie ich od pustki, aby w zamian dać im życie pełne 
szczęścia.

Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie osób star-
szych i samotnych poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu tej grupy 
osób, podniesienie ich jakości życia oraz pełniejsze ich uczestnictwo 
w życiu społecznym i kulturalnym, a także przyczyni się do zwiększe-
nia komfortu moralnego i społecznego osób sąsiadujących z ludźmi 
samotnymi i starszymi. Projekt zakłada również wychowanie młode-
go pokolenia w duchu służby i pomocy osobom starszymi i samotnym,  
zacieśniania więzi rodzinnych. Będzie wspomagał umiejętności mło-
dych osób - komunikowania się z osobami starszymi, radzenia sobie 
z przykrymi emocjami i zniechęceniem, okazywania empatii i wyrozu-
miałości w stosunku do osób starszych.
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35

800 dar-
mowych 
biletów dla 
seniorów 
do Kina 
„Paradox”

10 000,00
Projekt zakłada zakup 800 darmowych biletów dla seniorów 
do jednego z krakowskich kin studyjnych, kina Paradox.

Aktywizacja seniorów w obszarze kultury.

36

Bieg na 
Orientację 
w dzielni-
cy V

43 000,00

Zadanie zakłada organizację treningów orientacji sportowej 
dosłownie dla każdego (dzieci, sportowcy, osoby niepełno-
sprawne, seniorzy, spacerowicze)! Dokładne i szczegółowe 
mapy do BnO pomogą każdemu chętnemu poznać tajniki Zie-
lonego Sportu!

Projekt zakłada organizację treningów orientacji sportowej  
dla każdego, poznanie tajników Zielonego Sportu. 

37

Zadbajmy 
o czwo-
ronożnych 
przyjaciół 
w Parku 
Kleparskim

250 000,00
Projekt zakłada budowę poidła na wodę dla zwierzaków oraz 
montaż przeszkód w istniejącym wybiegu dla psów w Parku 
Kleparskim.

Projekt zakłada budowę poidła dla zwierząt oraz montaż przeszkód  
na wybiegu dla psów w Parku Kleparskim. Inwestycja zapewni kom-
fortowe użytkowanie z wybiegu a ponadto pozwoli na prowadzenie 
atrakcyjnych zabaw i szkoleń dla zwierząt, tym samym zachęcając 
mieszkańców do aktywniejszego korzystania z czasu w parku i integra-
cji społecznej.

39

Młynówka 
Królewska 
i Stara 
Krowod-
rza - trasa 
historyczna

128 000,00

Nowa aranżacja miejsca - połączenie funkcjonalności z kon-
tekstem historii i pokazaniem ewolucji miejsca. Konkurs oraz 
realizacja zwycięskiej koncepcji na upamiętnienie Młynówki 
Królewskiej zasilającej Królewskie Młyny oraz miejsc Starej 
Krowodrzy.

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

41

Napraw-
my alejki 
parkowe 
w Parku 
Kleparskim

50 000,00

Miejscowy remont/naprawa istniejących utwardzonych  
ciągów dla pieszych/rowerowych zlokalizowanych na tere-
nie Parku, w lokalizacjach umożliwiających wykonanie prac 
naprawczych bez konieczności usuwania istniejącej zieleni 
wysokiej.

Projekt zakłada remont ścieżek w parku. Inwestycja przyczyni się  
do poprawy bezpieczeństwa i komfortu korzystania z parku. Zachęci 
to mieszkańców do aktywności na świeżym powietrzu oraz integracji 
społecznej.
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DZIELNICA VI

Bronowice
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1

Remont 
ogródka 
jordanow-
skiego  
przy ul. 
Tetmajera

160 000,00

Obecny plac zabaw przy ul. Tetmajera jest już bardzo  
wyeksploatowany i prawie nikt już z niego nie korzysta,  
dlatego konieczna jest wymiana zużytych urządzeń zaba-
wowych. Ten plac zabaw powinien być również otwarty  
na potrzeby najmłodszych dzieci.

Projekt zakłada modernizację placu zabaw przy ul. Tetmajera.  
Inwestycja spowoduje poszerzenie zakresu atrakcji dostępnych  
na placu zabaw oraz zachęci dzieci do integracji i spędzania aktywnie 
czasu na świeżym powietrzu.

2
Seniorzy 
przeciwko 
oszustom!

8 000,00

Jak nie dać się oszukać i jak pomóc w złapaniu oszusta -  
szkolenia dla seniorów przeprowadzone przez Policję,  
zweryfikowane organizacje lub przedstawicieli banków  
i innych instytucji.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa  
seniorów i ich rodzin.

4
Seniorzy 
sadzą 
drzewa!

20 000,00
Nowe nasadzenia w Bronowicach w miejscach wskazanych 
przez seniorów (wskazanie poprzez kluby seniora, Radę  
Dzielnicy Bronowice, petycje).

Poprawa estetyki terenu i jakości powietrza poprzez powiększenie za-
sobu zieleni w wyniku posadzenia nowych drzew na terenie dzielnicy VI 
Bronowice. Dodatkowo projekt przyczyni się do aktywizacji seniorów.

5

Dolina 
Rudawy dla 
pieszych 
i rowerzy-
stów!

104 200,00
Budowa bezpiecznego wyniesionego przejścia dla pieszych 
przez ul. Na Błonie w ciągu Młynówki Królewskiej prowadzą-
cym do Doliny Rudawy.

Projekt zakłada budowę bezpiecznego wyniesionego przejścia  
dla pieszych przez ul. Na Błonie w ciągu Młynówki Królewskiej pro-
wadzącym do Doliny Rudawy. Ciąg Młynówka Królewska jest bardzo 
licznie uczęszczanym traktem spacerowo–rowerowym prowadzącym  
do atrakcyjnych terenów rekreacyjnych. Dodatkowo w przedmio-
towym rejonie służy jako dojście do szkół, przedszkoli, sklepów, 
przystanków autobusowych i bloków. Ul. Na Błonie, która przecina  
istniejący ciąg pieszo–rowerowy, jest bardzo ruchliwą ulicą.  
Budowa wyniesionego przejścia przyczyni się do poprawy stanu tech-
nicznego infrastruktury w przedmiotowej lokalizacji, zwiększy bezpie-
czeństwo i komfort użytkowników ciągu spacerowego, okolicznych 
mieszkańców i spacerowiczów.

9
Zielone 
Parkingi 
Rowerowe

120 000,00

Celem projektu jest budowa dwóch Zielonych Parkingów  
Rowerowych aby rozwiązać problem z parkowaniem rowe-
rów w granicznej południowej dzielnicy Krakowa w rejonie 
pętli autobusowej i tramwajowej.

Powstanie estetycznych miejsc zapewniających możliwość parko-
wania rowerów. Konieczność zapewnienia dodatkowych środków  
na utrzymanie obiektów.

Nr
projektu

Tytuł
projektu

Szacunkowy 
koszt (w zł)

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków 
w przypadku realizacji zadania
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11

„Kuźnia 
zieleni - 
ekologiczny 
zakątek”

21 000,00

Celem jest utworzenie zielonego zakątka przy Filii nr 23 Bi-
blioteki Kraków przy ul. Balickiej 297. Zakłada nasadzenie  
roślin i utworzenie ogrodu z ławkami, półką bookcrossingo-
wą, domkami dla owadów i stołem do prowadzenia warszta-
tów ekologicznych

Utworzenie przestrzeni zielonej na terenie Filii nr 23, organizacja 
zajęć edukacyjnych dla mieszkańców dzielnicy, wspólne spędzanie 
wolnego czasu w otoczeniu zieleni, dbanie o ochronę środowiska,  
poprzez montaż domków dla pożytecznych owadów.

13
Ulica Ka-
towicka na 
połysk

50 000,00

W ramach projektu zostanie uporządkowane zakończenie  
ulicy Katowickiej między torami kolejowymi a osiedlem 
Mieszkaj w mieście, co ułatwi okolicznym mieszkańcom bez-
pieczne korzystanie z tego ważnego ciągu komunikacyjnego 
oraz oraz utworzenie zieleńca wraz z nasadzeniami i małą ar-
chitekturą.

W ramach projektu zostanie przeprowadzone uporządkowanie  
terenu oraz utworzenie zieleńca. Inwestycja stworzy przestrzeń przy-
jazną mieszkańcom oraz poprawi estetykę otoczenia i komfort życia 
użytkowników.

15

Remont 
chodnika 
przy  
ul. Dytmara

63 000,00
Zakres zadania obejmuje wykonanie podbudowy oraz wymia-
nę wyeksploatowanych płytek chodnikowych przy ul. Sołtysa 
Dytmara na wysokości budynków nr 2, 4, 6.

Projekt zakłada remont chodnika przy ul. Sołtysa Dytmara, wzdłuż  
budynków 2, 4, 6. Remont chodnika przyczyni się do poprawy stanu 
technicznego infrastruktury w przedmiotowej lokalizacji oraz jej este-
tyki, ułatwi korzystanie z infrastruktury miejskiej i zwiększy bezpie-
czeństwo pieszych, głównie okolicznych mieszkańców. 

16

Tak! dla 
Parku  
przy Forcie 
w Bronowi-
cach

382 680,00

Ogólnodostępne tereny powojskowe nieurządzone powinny 
zostać przekształcone i zagospodarowane. Dla nas mieszkań-
ców jest nieodzowne przekształcenie terenu w zagospodaro-
wany park.

Projekt zakłada wybudowanie parku. Inwestycja przyczyni się  
do poprawy estetyki terenu oraz stworzy atrakcyjną przestrzeń umożli-
wiającą mieszkańcom aktywne spędzanie czasu i integrację społeczną.

17

Nasadzenia 
krzewów  
i kwiatów 
na terenach 
zielonych 
dzielnicy

100 000,00
1. Opracowanie projektu nasadzeń krzewów i roślin ozdob-
nych na ulicach dzielnicy VI.
2. Realizacja zadania na podstawie opracowanego projektu.

Poprawa estetyki terenu i jakości powietrza poprzez powiększenie  
zasobu zieleni w wyniku posadzenia nowych krzewów oraz roślin 
ozdobnych na ulicach dzielnicy VI Bronowice. Nowe nasadzenia dodat-
kowo będą pozytywnie wpływać na nastrój mieszkańców.

18

Płatne pa-
trole Policji 
na terenie 
Dzielnicy VI 
Bronowice

32 000,00

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

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa 
mieszkańców dzielnicy.
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21
Sąsiedzka 
pracownia 
ceramiczna

27 000,00

Projekt „Sąsiedzka pracownia ceramiczna” to cykl bezpłat-
nych warsztatów ceramicznych dla dzieci i dorosłych oraz 
wyposażenie pracowni dzielnicowego Klubu Kultury „Mydl-
niki” w profesjonalny sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć, 
spotkań i warsztatów.

Realizacja projektu przyczyni się do rozbudowania oferty kulturalnej 
w dzielnicy VI – Bronowice, w której na nowopowstających osiedlach 
jest wielu nowych odbiorców, rośnie zapotrzebowanie na tego typu 
działania. Zakup pieca ceramicznego oraz koła garncarskiego zwięk-
sza możliwości Klubu Kultury o organizację zajęć, spotkań i warszta-
tów dla większej grupy odbiorców. Powstanie „Sąsiedzkiej pracowni 
ceramicznej” przyczyni się do integracji społeczności lokalnej, a także 
do aktywizacji grup takich jak dzieci, seniorzy czy niepełnosprawni. 
Ogólnodostępny charakter zadania przyczyni się również do rozwoju 
umiejętności uczestników bezpłatnych warsztatów. Zajęcia w pra-
cowni mają charakter terapeutyczny co wpłynie na poprawę kondycji  
psychicznej osób biorących udział w zajęciach. 

22

Organizacja 
corocznych 
Integracyj-
nych Dni 
Bronowic

45 000,00
Organizacja corocznego Święta Dzielnicy pod nazwą:  
„Integracyjne Dni Bronowic”.

Celem projektu jest integracja mieszkańców dzielnicy VI, czyli Brono-
wic. Organizując zabawy, konkursy i warsztaty (przeznaczone również 
dla osób niepełnosprawnych) pragniemy zachęcić dzieci, młodzież 
oraz dorosłych do spędzenia czasu w sposób aktywny i kreatywny.  
Projekt „Integracyjne dni Bronowic” to coroczne wydarzenie, które 
niesie ze sobą wiele korzyści, skupiając w jednym miejscu mieszkań-
ców z całego Krakowa. Jego efektem jest między innymi wymiana  
doświadczeń, nawiązanie nowych kontaktów oraz otwarcie  
na drugiego człowieka.

25
Bronowice 
myślą  
od dziecka.

71 680,00

Logiczne myślenie to umiejętność zapewniająca spraw-
ne funkcjonowanie i prawidłowy rozwój dziecka.  
Zajęcia polegające na rozwiązywaniu zadań i łamigłówek 
logicznych wspierają właśnie ten rozwój. Są skierowane  
do dzieci od 5 do 15 roku życia.

Realizacja projektu poprzez zapoznanie się z zestawem łamigłówek 
logicznych, sposobami ich rozwiązywania będzie sprzyjać poprawie  
logicznego myślenia wśród dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 15 roku 
życia z terenu dzielnicy VI. Należy zaznaczyć, że logiczne myślenie  
to umiejętność zapewniająca sprawne funkcjonowanie i prawidłowy 
rozwój dziecka. Realizacja tego typu zajęć może pomóc w przezwycię-
żaniu niepowodzeń lub inspirować do dalszego rozwoju.

26
Akademia 
Seniora

35 000,00

Propozycja dla seniorów, w ramach której będą organizo-
wane wydarzenia kulturalne, wyjazdy ogólnousprawniające  
i edukacyjne połączone z zajęciami ruchowymi i rekreacyjny-
mi. Organizacja zawodów w brydżu sportowym. 
Liczba odbiorców: ok. 130 seniorów z Dzielnicy VI Bronowice.

Integracja Seniorów z dzielnicy VI.
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27
Chodnik  
ul. Balicka

200 000,00
Remont chodnika na ul. Balickiej od numeru 321B w kierunku 
zachodnim po stronie północnej, do wejścia na cmentarz.

Projekt zakłada remont chodnika przy ul. Balickiej na odcinku  
od wjazdu do pos. 321b do wejścia na cmentarz po stronie północnej. 
Przedmiotowy chodnik stanowi często i licznie uczęszczany ciąg pieszy. 
Jest dojściem do pobliskich terenów rekreacyjnych, osiedli i cmenta-
rza. Remont chodnika przyczyni się do poprawy stanu technicznego 
infrastruktury w przedmiotowej lokalizacji oraz jej estetyki, ułatwi  
korzystanie z infrastruktury miejskiej i zwiększy bezpieczeństwo i kom-
fort pieszych, zarówno okolicznych mieszkańców jak i spacerowiczów, 
zwłaszcza osobom starszym i niepełnosprawnym.

29

Tenis 
stołowy na 
Młynówce 
Królewskiej

70 000,00

Projekt zakłada zakup i montaż zewnętrznych stołów  
do tenisa stołowego. Stoły będą zlokalizowane na Młynówce 
Królewskiej pomiędzy Osiedlem Widok a ul. Zarzecze. 
Dodatkowo przewiduje się instalację elementów małej archi-
tektury np. ławki i stoliki.

Projekt zakłada montaż stołów do ping-ponga oraz ławek i koszy  
na Młynówce Królewskiej. Inwestycja wzbogaci i uatrakcyjni teren 
oraz zachęci mieszkańców do aktywniejszego trybu życia i spędza-
nia czasu na świeżym powietrzu. Inwestycja ponadto będzie sprzyjać 
integracji społecznej.

32

Zagospo-
darowanie 
skweru 
w Parku 
Młynówka 
Królewska

300 000,00

Projekt dotyczy rewitalizacji terenu zielonego położonego  
w „Parku Młynówka Królewska” pomiędzy ul. Przybyszew-
skiego a ul. Wesele, na podstawie opracowywanego przez 
Zarząd Zieleni Miejskiej projektu. 

Projekt zakłada rewitalizację terenu zielonego w Parku Młynówka 
Królewska. Inwestycja stworzy atrakcyjne miejsce zachęcające miesz-
kańców do integracji i spędzania aktywnie czasu na świeżym powie-
trzu. Ponadto projekt poprawi estetykę przestrzeni parku.

36

800 dar-
mowych 
biletów dla 
seniorów 
do Kina 
„Paradox”

10 000,00
Projekt zakłada zakup 800 darmowych biletów dla seniorów 
do jednego z krakowskich kin studyjnych, kina Paradox.

Aktywizacja seniorów w obszarze kultury.

39

Remont na-
wierzchni 
ulicy Złoty 
Róg - oko-
lice stacji 
kolejowej

50 000,00

Remont nawierzchni ulicy Złoty Róg - okolice stacji kolejo-
wej, teren zdewastowany, obecnie teren powinien być utrzy-
many w stanie estetycznym z powodu otwarcia stacji PKP  
i dużej ilości ludzi. 

Projekt zakłada remont nawierzchni chodnika. Inwestycja podniesie 
walory estetyczne okolicy oraz poprawi bezpieczeństwo na ścieżce,  
co dodatkowo spowoduje poprawę nastroju mieszkańców.
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40

Strzel 
gola przy 
Krzywym 
Zaułku

65 000,00
Zadanie obejmuje montaż dwóch bramek do piłki nożnej  
i piłki ręcznej, oraz koszy do koszykówki na istniejącym  
boisku przy ul. Krzywy Zaułek.

Projekt zakłada remont nawierzchni boiska oraz montaż bramek  
do piłki nożnej, piłki ręcznej oraz montaż koszy do koszykówki.  
Zadanie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na boisku,  
aktywizacji dzieci, integracji różnych grup wiekowych oraz wzrostu  
jakość życia osób korzystających z niego na codzień. 
Ponadto inwestycja będzie stanowiła dopełnienie zmodernizowanego 
w 2018 roku placu zabaw.

41

Siłownia 
przy Szkole 
Podstawo-
wej nr 93

80 000,00

Zadanie obejmuje budowę nowoczesnej siłowni na wolnym 
powietrzu dostępnej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 93 i 
okolicznych mieszkańców. 
Siłownia ma zastąpić istniejącą „ścieżkę zdrowia” pozostają-
cą w bardzo złym stanie technicznym.

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.

42

Bieg na 
orientację 
w Dzielnicy 
VI

39 100,00

Zadanie zakłada organizację treningów orientacji sportowej 
dosłownie dla każdego (dzieci, sportowcy, osoby niepełno-
sprawne, seniorzy, spacerowicze)! Dokładne i szczegółowe 
mapy do BnO pomogą każdemu chętnemu poznać tajniki  
Zielonego Sportu!

Zadanie zakłada organizację treningów orientacji sportowej  
i poznawanie przez każdego tajników Zielonego Sportu.

43

Czas na 
kino, teatr, 
spacer, 
książkę  
i łowienie 
talentów

284 430,00

Chcemy integracji i aktywizacji mieszkańców. 
Walczymy z nudą i marazmem proponując:
1. Kino letnie w plenerze 
2. Książki, komiksy, kody e-bookowe dla bibliotek 
3. Nowe przystanki Trasy kulturowej 
4. Konkursy artystyczne
5. Warsztaty Teatr-Taniec-Śpiew

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, po zasięgnięciu opinii 
właściwych komórek i jednostek organizacyjnych (IR, ZZM, ZDMK, 
ZTP) pozytywnie opiniuje projekt pn. „Czas na kino, teatr, spacer, książ-
kę i łowienie talentów” zgłoszony do Budżetu obywatelskiego Miasta 
Krakowa 2020. Celem realizacji projektu jest aktywizacja i integracja 
mieszkańców Dzielnicy Bronowice. Proponuje się mieszkańcom cało-
roczny, wartościowy  program w zakresie:

1. organizacji letniego kina plenerowego w amfiteatrze na os. Widok,
2. warsztatów teatralnych dla dorosłych i młodzieży szkół podstawo-
wych w ramach powstałego Teatru Złoty Róg w Bronowicach,
3. zakupów książek, komiksów i kodów dostępu do platformy e-booko-
wej dla bibliotek w dzielnicy VI - filie nr 23 (ul. Balicka) i nr 24 (ul. Na 
Błonie),
4. dokończenia trasy kulturowo-turystycznej Bronowice – Mydlniki,
5. cyklu 12 konkursów z nagrodami dla młodzieży szkolnej i dorosłych. 
Konkursy rozwiną talenty i zainteresowania uczestników.

Długoterminowe skutki programu to aktywizacja kulturowo-edukacyj-
na i integracja mieszkańców, pozytywny wpływ na ich rozwój osobisty, 
kreatywność, tożsamość, wzmocnienie lokalnych więzi społecznych. 
Poprawa kondycji psychicznej i zapobieganie chorobom cywilizacyj-
nym, uzależnieniom, depresji itp. Atrakcyjne i twórcze zagospodaro-
wanie czasu wolnego. Skutki dla dzielnicy to m.in. poszerzenie oferty 
kulturowej i ożywienie lokalnego życia społeczno-kulturowego.
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DZIELNICA VII

Zwierzyniec
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1

Wyre-
montujmy 
chodniki  
na Zwie-
rzyńcu! 

444 000,00

Wspólnie możemy zdecydować o naprawie kolejnych  
chodników  w naszej dzielnicy! Dzięki projektowi wymia-
ny doczekają się spore odcinki traktów położonych przy  
ul. Dunin-Wąsowicza, ul. Olszanickiej, oraz ul. Księcia Józefa 
i ul. Jodłowej.

Poprawa infrastruktury na terenie Dzielnicy VII, jak również estetyki 
oraz bezpieczeństwa osób poruszających się wskazanymi w projekcie 
chodnikami.

2
Toaleta przy 
Kopcu Pił-
sudskiego 

3 500,00

Dzięki projektowi przy asfaltowym placyku w okolicy Kopca 
Piłsudskiego zostanie uruchomiona toaleta. 
Spacerowicze nie będą musieli już szukać postronnego miej-
sca na uczęszczanych szlakach Lasku Wolskiego. Warto roz-
wiązać ten wstydliwy problem!  

Ustawienie przenośnej toalety w pobliżu Kopca Piłsudskiego umożliwi 
zwiedzającym osobom na swobodne skorzystanie z sanitariatu. 
Dotychczasowy brak toalety w tym rejonie jest sporym uniedogodnie-
niem dla osób odwiedzających to miejsce.

3
Międzypo-
koleniowe 
Przegorzały

210 000,00

Projekt zakłada modernizację ogródka jordanowskiego przy 
ul. Jodłowej oraz założenie łąki kwietnej (m.in. krokusy)  
na sąsiadującym z nim zieleńcu u zbiegu ulic Jodłowej  
i Księcia Józefa.

Projekt zakłada modernizację ogródka jordanowskiego poprzez mon-
taż nowych urządzeń zabawowych oraz toi-toi. Ponadto założona  
zostanie łąka kwietna. Inwestycja wzbogaci i uatrakcyjni okolicę  
co podniesie jej walory estetyczne i zachęci mieszkańców do spędzania 
czasu na świeżym powietrzu. 

4

Boisko 
sporto-
we dla 
Zwierzyńca 
przy ul. 
Królowej 
Jadwigi 78

300 000,00

Utworzenie nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego poprzez 
wymianę nawierzchni, utworzenie minitrybun, wymianę  
bramek, koszy,  oraz modernizację ogrodzenia boiska przy 
szkole podstawowej nr 32 przy ulicy Królowej Jadwigi 78. 

Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej  
społeczności, rozrywka, możliwość wspólnego spędzania wolnego cza-
su na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, mło-
dzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

5

Wrocław 
ma  
krasnale,  
a krakow-
ski Zwie-
rzyniec… 
SMOKI

80 000,00

Projekt zakłada stworzenie zwierzynieckiego szlaku  
SMOKÓW (5 rzeźb) wzorowanego na wrocławskich  
krasnalach. Jego dopełnieniem byłoby wyposażenie rzeźb 
smoków w kod QR (informacja o kontekście historycznym  
i kulturowym lokalizacji rzeźb).

Realizacja zadania związana jest z koniecznością systematycznego 
czyszczenia smoków oraz z ewentualnym uzupełnieniem smoków  
na trasie w przypadku dewastacji czy kradzieży. Dzięki realizacji pro-
jektu powstanie nowa trasa spacerowa. 

Nr
projektu

Tytuł
projektu

Szacunkowy 
koszt (w zł)

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków 
w przypadku realizacji zadania
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6

Nowe 
chodniki 
dla Przego-
rzał, Woli 
Justowskiej 
i Olszanicy

445 000,00

W ramach zadania zostaną wyremontowane chodniki  
w trzech lokalizacjach na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec -  
w Przegorzałach przy ul. Jodłowej i ul. Przegorzalskiej,  
na Woli Justowskiej przy ul. Modrzewiowej oraz w Olszanicy 
przy ul. Olszanickiej.

Poprawa estetyki oraz bezpieczeństwa osób poruszających  
się wskazanymi w projekcie chodnikami.

7

Zakątek 
zieleni 
i nowa 
studnia 
miejska 
przy Placu 
Na Stawach

100 000,00
Celem projektu jest remont studni znajdującej się 
przy Placu Na Stawach oraz jej otoczenia.

Modernizacja studni wraz z planowanym zagospodarowaniem  
terenu poprawi estetykę otoczenia i bezpieczeństwo użytkowników.  
Ławki wraz z nasadzeniami stworzą przestrzeń sprzyjającą integracji  
i odpoczynkowi. 

8

Pitnik 
miejski  
dla każdego 
przy ulicy 
Focha. 

65 000,00

W ramach projektu zostanie zainstalowane poidełko  
do picia wody miejskiej z misami (kranami) zamontowanymi 
na różnych wysokościach, aby umożliwić dostęp do wody  
także dzieciom i osobom z niepełnosprawnościami,  
oraz  specjalną  specjalną misę dla czworonogów.  

Bezpłatna woda pitna.

11

Więcej 
kodów do 
platformy 
e-booków 
dla Zwie-
rzyńca

4 800,00

Wzbogacenie oferty czytelniczej w Filii nr 25, 26 i 27 Biblio-
teki Kraków działającej na Zwierzyńcu. Zwiększenie dostępu 
do nowości wydawniczych i promocja nowych bezpiecznych 
form książki z możliwością bezpłatnego dostępu do książek 
elektronicznych.

Zwiększenie ilości kodów dostępu do platformy e-booków, promocja 
czytelnictwa, dostęp do książek w dowolnym miejscu i czasie.

12
Salwator w 
miniaturze.

140 000,00

Zamontowanie przed Klasztorem ss. Norbertanek wykonanej 
ze stopu metali makiety Klasztoru ss. Norbertanek, Kaplicy 
Św. Małgorzaty oraz Kościoła Najświętszego Salwatora wraz 
z ujściem rzeki Rudawy do Wisły.

Projekt  nie będzie generować kosztów na przyszłość, natomiast  
makieta będzie utrzymywana w ramach bieżącej działalności ZZM.

19
Stop  
utonię-
ciom!

100 000,00

Zadanie polega na doposażeniu jednostki Krakowskiego 
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w sprzęt, 
który niezbędny jest ratownikom do prowadzenia działań  
na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa 
mieszkańców dzielnicy przebywających na obszarach wodnych.

20

Bieg na 
Orientację 
w Lesie 
Wolskim

48 000,00

Zadanie zakłada organizację treningów orientacji sportowej 
dosłownie dla każdego (dzieci, sportowcy, osoby niepełno-
sprawne, seniorzy, spacerowicze)! Dokładna i szczegółowa 
mapa do BnO pomoże każdemu chętnemu poznać tajniki  
Zielonego Sportu!

Zadanie zakłada organizację treningów orientacji sportowej  
i poznawanie przez każdego tajników Zielonego Sportu.
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22

Muszla - 
kino letnie 
przy Galerii 
Bronisława 
Chromego

73 000,00

Celem projektu jest uzupełnienie oferty kulturalnej Gale-
rii, skierowanej do społeczności lokalnej. Pomysłodawcy 
projektu reaktywując kino letnie nawiązują do historii bu-
dynku dawnej Muszli Koncertowej, w którym mieści się  
Galeria Bronisława Chromego.

• integracja lokalnej społeczności, wzajemne poznanie się mieszkańców 
• realizacja interesującej oferty kulturalnej, wzbogacanie sceny 
    kulturalnej dzielnicy 
• ożywienie Parku Decjusza, kreacja nowego miejsca dla społeczności 
• budowa marki Budżetu Obywatelskiego oraz podmiotów 
    zaangażowanych w jego realizację - UMK

23

Zamień 
smartfona 
na piłkę  
do rugby

58 500,00

Zadanie polegać będzie na organizacji cyklicznych zajęć spor-
towych na obiekcie RzKS Juvenia, skierowanych do dzieci  
i młodzieży w wieku od 6 do 14 lat zamieszkałych  
w dzielnicy Zwierzyniec, promujących aktywność fizyczną 
i zdrowy styl życia.

Projekt zakłada organizację cyklicznych zajęć sportowych w wieku  
od 6 do 14 lat promujący aktywność fizyczną i zdrowy styl życia.

26

Schody 
dla osób 
niepełno-
sprawnych 
w Klubie 
Kultury 
„Wola”

100 000,00

Celem zadania jest budowa/remont schodów wejścio-
wych oraz montaż platformy schodowej przeznaczonej  
dla niepełnosprawnych w Klubie Kultury „Wola”, filii Centrum 
Kultury „Dworek Białoprądnicki”. 

Projekt zakłada dostosowanie wejścia do budynku Klubu do po-
trzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Obecnie stromy podjazd  
utrudnia wejście do Klubu osobom z wózkiem dziecięcym, a osobom  
z niepełnosprawnością ruchową praktycznie uniemożliwia korzystanie 
z oferty kulturalnej. Realizacja projektu wpływa na znaczące zwięk-
szenie możliwości udziału osób z niepełnosprawnością w propono-
wanych wydarzeniach kulturalnych oraz warsztatach artystycznych 
oraz przystosowuje budynek do obecnej polityki dostępności.

28

800 dar-
mowych 
biletów dla 
seniorów 
do Kina 
„Paradox”

10 000,00
Projekt zakłada zakup 800 darmowych biletów dla seniorów 
do jednego z krakowskich kin studyjnych, kina Paradox.

Aktywizacja seniorów w obszarze kultury.

30

Kursy jazdy 
konnej  
dla począt-
kujących  
i zaawanso-
wanych

18 600,00
Celem projektu jest zachęcenie do uprawiania jazdy kon-
nej. 50 osób będzie mogło skorzystać z opłaconych kursów  
w ośrodkach jazdy konnej.

Projekt zakłada zachęcenie do uprawiania jazdy konnej, 50 osób  
będzie mogło skorzystać z opłaconych kursów jazdy konnej.

31

Letnie 
spływy 
kajakowe 
Wisłą

81 000,00
Projekt ma na celu promowanie aktywnego stylu życia 
dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez organizację  
„Letnich spływów kajakowych Wisłą”.

Promowanie aktywnego stylu życia dzieci, młodzieży i osób doro-
słych oraz zagospodarowanie czasu wolnego poprzez organizację  
spływów kajakowych. 
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3
Zielony 
bulwar Ko-
nopnickiej

590 000,00

Nadanie ulicy Konopnickiej charakteru reprezetacyjnego  
bulwaru miejskiego poprzez nasadzenie szpalerów drzew, 
krzewów, ustawienie małej architektury, szczególnie w oko-
licy skrzyżowania z ul. Ludwinowską.

Projekt zakłada nadanie ulicy Konopnickiej charakteru reprezenta-
cyjnego bulwaru poprzez nasadzenia szpalerów drzew, krzewów oraz 
ustawienie małej architektury. Inwestycja ta przyczyni się do poprawy 
estetyki terenu, zmniejszenia hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza,  
a co za tym idzie również zwiększenia zadowolenia mieszkańców  
i użytkowników dróg. 

5

Oświetlenie 
boiska 
przy ulicy
Zakrzo-
wieckiej 

120 000,00
Planowane jest zbudowanie oświetlenia boiska przy  
ul. Zakrzowieckiej. Umożliwiłoby to korzystanie z boiska  
również w okresach roku, w których dzień jest krótszy. 

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. Realizatorem zadania 
będzie Zarząd Zieleni Miejskiej.

6

Czytam - 
gram -
słucham - 
oglądam! 
- nowości 
dla biblio-
tek

47 000,00

Zakup nowości wydawniczych (książek - w tym komik-
sów, gier planszowych, audiobooków i filmów) dla Filii 31 -  
ul. Zachodnia 7/3a. Zakup do Filii nr 31 sprzętu - konsoli  
PlayStation z wyposażeniem i grami.

Poprzez realizację zadania zaspokojone zostaną potrzeby i oczekiwa-
nia społeczności lokalnej z zakresu kultury, edukacji, czytelnictwa,  
informacji. Poprzez udostępnianie nowych zbiorów i organizowa-
nie działań opartych na nowoczesnych formach przekazu promo-
wane będzie czytelnictwo i ułatwiony dostęp do zasobów dorobku  
kultury i nauki. 

7
Doposaże-
nie placu 
zabaw 

20 000,00

Projekt zakłada doposażenie placu zabaw przy ul. Dziewiarzy, 
w huśtawkę bocianie gniazdo. Urządzenie zostanie umiesz-
czone na już istniejącym placu zabaw w celu jego uatrakcyj-
nienia.

Projekt zakłada doposażenie placu zabaw w huśtawkę bocianie gniaz-
do. Inwestycja wzbogaci i uatrakcyjni plac zabaw, co zachęci dzieci  
do aktywniejszego korzystania z placu zabaw i spędzania czasu  
na świeżym powietrzu.

8
Poczytaj 
na Podwa-
welskiem 

10 000,00 Zakup książek do Biblioteki Kraków. Filia nr 28

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na stan czytelnictwa  
w dzielnicy VIII. Zakup nowości wydawniczych, w tym lektur, uspraw-
ni dostęp do literatury i umożliwi rozwój zainteresowań szerokiemu  
gremium czytelników bibliotek.

Nr
projektu

Tytuł
projektu

Szacunkowy 
koszt (w zł)

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków 
w przypadku realizacji zadania
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11
Bezpieczny 
ratownik

141 900,00

Zakup sprzętu do wydostawania osób z zakleszczonych  
pojazdów, sani lodowych do działań na zamarzniętych 
zbiornikach wodnych, ubrań specjalnych dla ratowników  
oraz armatury wodno-pianowej.

Projekt pozytywnie wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa  
mieszkańców dzielnicy oraz wszystkich osób przebywających  
w naszym mieście.

15

Wiata 
dla miesz-
kańców 
Skotnik

43 500,00
Projekt zakłada montaż wiaty przystankowej przy  
ul. Skotnickiej na przystanku „Brücknera”, wraz z przygotowa-
niem peronu.

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

16
Mali 
Ratownicy

5 000,00

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z obsłu-
gą AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) dla dzieci  
z przedszkoli i szkół z terenu Krakowa. 
Zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych.

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi 
defibrylatora AED adresowanych do dzieci z przedszkoli, szkół i placó-
wek działających na terenie dzielnicy VIII Miasta Krakowa oraz zakup 
materiałów profilaktyczno-edukacyjnych (plakaty, maskotki, odblaski, 
kubki, smycze itp.). 
Szacunkowy łączny koszt realizacji zadania wynosi: 5 000,00 zł. Na-
uka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED pomoże przełamać barierę  
strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defi-
brylatora oraz przyczyni się do wykształcenia prawidłowej postawy 
uczestników szkoleń wobec sytuacji związanych z zagrożeniem zdro-
wia i życia oraz umiejętności zachowania się. 
Realizacja tego projektu może pozytywnie wpłynąć na podniesienie 
poziomu i jakości wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przed-
medycznej, w szczególności poprzez użycie automatycznych defibryla-
torów zewnętrznych. 
Uczestnictwo w szkoleniach może  przyczynić się do ograniczenia licz-
by zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia. Realizacja 
ww. zadania w ramach budżetu obywatelskiego nie powoduje konse-
kwencji finansowych dla Gminy Miejskiej Kraków w kolejnych latach. 

17

Przyjazne 
i kom-
fortowe 
czekanie 
na pętli

44 500,00

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

Montaż wiaty przyczyni się do poprawy komfortu korzystania z komu-
nikacji miejskiej mieszkańców Skotnik. 
Zwiększy wygodę osób, które już korzystają ze środków transportu 
publicznego oraz, być może, zachęci osoby poruszające się własnym 
samochodem do skorzystania z komunikacji miejskiej.
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23

Podstawy 
psychologii 
i prawa 
dla szkół 
ponadpod-
stawowych

28 500,00

Filarem świadomości obywatela jest znajomość podstaw 
psychologii i prawa. Poznanie tych zagadnień przez uczniów 
szkół ponadpodstawowych przyczyni się do poprawy  
w poprawnym budowaniu, utrzymywaniu i kończeniu relacji 
międzyludzkich.

Projekt „Podstawy psychologii i prawa dla szkół ponadpodstawowych” 
adresowany do krakowskiej młodzieży porusza bardzo ważną potrze-
bę budowania społeczeństwa obywatelskiego wśród osób młodych, 
kształtujących swoją wrażliwość i umiejętność życia w lokalnej spo-
łeczności. 
Jak zaznacza Wnioskodawca: „Budowanie obywatelskiego społeczeń-
stwa wymaga sprawnego poruszania się w szybko zmieniającym oto-
czeniu bazującym na wymianie informacji. W takim środowisku nie 
tylko wiedza jest istotna, ale także zdolność poprawnej komunikacji, 
budowanie zdrowych relacji, rozumienie ludzkich emocji, czy znajo-
mość zasad społecznych.” 
Dzięki warsztatom z zakresu prawa i psychologii uczestnicy wzmocnią 
umiejętność sprawnej komunikacji, rozwiną inteligencję emocjonalną 
oraz zyskają świadomość społeczną. Zgodnie z regulaminowym wy-
mogiem ogólnodostępności efektów realizacji zadania, uczestnikami 
warsztatów będą mogli być uczniowie szkół ponadpodstawowych  
z terenu całego miasta.

28

Os. 
Podwawel-
skie: ulica 
Dworska  
w zieleni

44 500,00

Przekształcenie ulicy Dworskiej w idealne miejsce  
do spacerów: dodanie zieleni urządzonej, krzewów, kwiatów. 
Upiększmy ją tak, aby stanowiła przedłużenie ulubionej trasy 
spacerów i dojazdów rowerowych na Zakrzówek.

Projekt zakłada wykonanie nasadzeń roślin przy ulicy Dworskiej. 
Działania te poprawią estetykę okolicy. Ponadto rośliny będą sprzyjać 
poprawie jakości powietrza i przeciwdziałać nadmiernemu nagrzewa-
niu się miasta w okresie letnim.

30

Dębniki 
dbają o 
swoje  
jeże!!!

10 000,00

Jeże to bardzo pożyteczne zwierzątka. Na Dębnikach jest ich 
wiele, a to dlatego, że mamy dużo terenów zielonych. 
Niestety, wiele z nich ginie pod kołami samochodów. 
Pomóżmy jeżom.

Projekt zakłada wyznaczenie ekostref z montażem domków dla jeży. 
Inwestycja przyczyni się do poprawy bioróżnorodności środowiska 
oraz warunków życia jeży w dzielnicy Dębniki. Ponadto zwróci uwagę 
na potrzebę ochrony tych pożytecznych ssaków.

31

Nowy 
samochód 
ratowniczy 
- szybsza 
pomoc!!!

470 000,00

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego o wadze DMC do 
7 ton z napędem 4x4 umożliwiającego transport 5-6 osób. 
Wyposażonego w zbiornik wody 1000 l, środek pianotwórczy 
100 l oraz sprzęt do ratownictwa drogowego.

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego mieszkańców dzielnicy.

32 Bawi i uczy 145 000,00

Celem projektu jest zachęcenie dzieci, młodzieży i rodziców 
do mądrej zabawy na świeżym powietrzu. Poprzez zabawę  
na wybranych urządzeniach, dzieci i młodzież będą miały 
szanse zgłębić tajniki nauki.

Projekt zakłada stworzenie sensoryczno-edukacyjnego placu  
zabaw. Inwestycja ta przyczyni się do wzbudzenia kreatywności  
i zainteresowania nauką wśród dzieci i młodzieży oraz integracji  
pokoleń przy jednoczesnym aktywnym spędzaniu czasu na świeżym 
powietrzu.
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33

Tworzymy 
inspirujące 
miejsce  
dla rozwoju 
talentów 
dzieci

408 370,00

1. Najpilniejsze prace remontowe oraz zakup nowych elemen-
tów wyposażenia osiedlowego Klubu Skotniki. 2. Organizacja 
imprez promujących talenty dzieci i integrujących rodziny  
z osiedla Skotniki 3. Kontynuacja zajęć edukacyjnych  
dla najmłodszych dzieci.

Realizacja projektu umożliwi unowocześnienie istniejącej infrastruktu-
ry Klubu Skotniki oraz organizację imprez promujących talenty dzieci 
i integrujących rodziny z osiedla Skotniki. 
Kluczowym celem projektu jest budowanie wspólnoty rodzin oraz 
stworzenie szans rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży. Realiza-
cja projektu przyczyni się do rozwoju zainteresowań i talentów dzieci  
ze Skotnik oraz integracji rodzin. Pozwoli na nawiązanie nowych  
znajomości, umożliwi wymianę doświadczeń i pozwoli stworzyć  
poczucie wspólnoty.

35
Flowpark 
B13

150 000,00
Flowpark B13 to miejsce do aktywnego, wszechstronnego 
i bezpiecznego spędzania czasu dla osób w każdym wieku.

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

Bieg na 
Orientację 
w Parku 
Zakrzówek 
i w Lesie 
Tynieckim

52 000,00

Zadanie zakłada organizację treningów orientacji sportowej 
dosłownie dla każdego (dzieci, sportowcy, osoby niepełno-
sprawne, seniorzy, spacerowicze)! Szczegółowe mapy do BnO 
pomogą każdemu chętnemu poznać tajniki Zielonego Sportu!

Organizacja treningów orientacji sportowej dla każdego (dzie-
ci, sportowcy, osoby niepełnosprawne, seniorzy, spacerowicze).  
Ruch i aktywność fizyczna dobrze wpływają na zdrowie fizyczne,  
jak i psychiczne. 

41

Budowa 
Street 
Workout 
Parków

270 000,00
Budowa infrastruktury sportowej dla mieszkańców dzielni-
cy VIII - Dębniki oraz dzielnic sąsiadujących I, VII, IX, X, XIII, 
gdzie zamieszkuje około 190 000 osób.

Projekt zakłada budowę Street Workout Parku. Inwestycja zachę-
ci młodzież i dorosłych do aktywnego spędzania czasu na świeżym  
powietrzu, a co za tym idzie integracji i poprawy jakości  
życia mieszkańców.

42

Profe-
sjonalne 
zajęcia 
biegowo-
-ruchowe 
na terenie 
Dz. VIII

4 800,00

Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców naszej dziel-
nicy, a w szczególności dzieci i młodzieży, poprzez organiza-
cję profesjonalnych, bezpłatnych zajęć biegowo-ruchowych  
na terenie naszych 2 osiedli: Ruczaju i Podwawelskiego.

Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom dzielnicy VIII,  
a w szczególności dzieciom i młodzieży poprzez organizacje bezpłat-
nych zajęć biegowo-ruchowych. 
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46

Tablica 
informacyj-
no-ogło-
szeniowa 
dla miesz-
kańców 
Pychowic

4 500,00

Ustawienie tablicy ogłoszeniowej w celu usprawnienia 
przepływu informacji miejskich (np. budżet obywatelski),  
dzielnicowych jak i osiedlowych poprzez dodawanie ogłoszeń 
o imprezach, informacji drobnych typu wymienię, poszukuje, 
oddam.

Postawienie tablicy informacyjnej zawierającej informacje miejskie, 
dzielnicowe i lokalne, jak również pozwolenie na umieszczanie ogło-
szeń indywidualnych pozwoli na lepszy przepływ informacji w ramach 
osiedla, a także umożliwi lokalnym mieszkańcom wymianę rzeczy lub 
usług. Korzyści: poprawa komunikacji osiedlowej; włączenie w obieg 
informacji osób wykluczonych cyfrowo; integracja z siecią informacji 
„miejskiej”; stymulacja życia społecznego i lokalnego biznesu.

49

800 dar-
mowych 
biletów dla 
seniorów 
do Kina 
„Paradox”

10 000,00
Projekt zakłada zakup 800 darmowych biletów dla seniorów 
do jednego z krakowskich kin studyjnych, kina Paradox.

Aktywizacja seniorów w obszarze kultury.

50

Boisko ze 
sztuczną 
nawierzch-
nią typu 
Orlik dla 
Kostrza

849 600,00
Wykonanie boiska ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 
62m x 30m wraz z oświetleniem oraz ogrodzeniem, oraz do-
kończenie istniejącego już zaplecza szatniowo-sanitarnego.

Projekt pozwoli na aktywizację młodych jak i starszych mieszkańców 
oraz umożliwi spędzanie aktywnie wolnego czasu.  
Równocześnie zapewni on integrację społeczności lokalnej w zakresie 
budowania proaktywnego stylu życia.

52

Idziemy  
na plac  
zabaw 
wśród 
zieleni

800 000,00

Projekt zakłada budowę ogólnodostępnego placu zabaw  
dla dzieci, do codziennych zabaw. Frekwencję zapewni  
dogodna lokalizacja na działce nr 274 P-9 pomiędzy plano-
wanym parkiem Zakrzówek, a istniejącą i rozbudowującą  
się zabudową wielorodzinną.

Projekt zakłada budowę placu zabaw. Inwestycja podniesie walory  
estetyczne otoczenia tworząc atrakcyjne i bezpieczne miejsce do wy-
poczynku i rekreacji dla dzieci, jednocześnie służąc integracji społecz-
nej i zachęcając do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

54

Jak dobrze 
mieć 
sąsiada - 
festyn inte-
gracyjny  
w Pycho-
wicach.

45 000,00

Celem festynu jest integracja mieszkańców Pychowic,  
przedstawienie historii i ciekawostek lokalnych, występy mło-
dzieży (przy współpracy ze szkołą), akcja wymiany książek, 
atrakcje dla dzieci, np. warsztatami plastyczne, ekologiczne.

Realizacja projektu pozwoli na integrację mieszkańców Pychowic  
oraz poznanie przez nich historii i ciekawostek lokalnych. 
Przyczyni się również do wzmocnienie tożsamości lokalnej i uczest-
nictwa w kulturze mieszkańców osiedla, aktywizacji i wzrostu zaan-
gażowania społecznego oraz kulturotwórczego oraz wytworzenia  
nowych i wzmocnienie istniejących relacji między członkami  
społeczności lokalnej. 
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DZIELNICA IX

Łagiewniki-Borek Fałęcki
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1
Trampoliny 
w Parku 
Solvay

165 000,00
Budowa trampolin, po których dzieci będą mogły skakać  
i przemieszczać się z jednej na drugą.

Projekt zakłada montaż trampolin na placu zabaw w Parku Solvay. 
Inwestycja uatrakcyjni przestrzeń placu zabaw, zachęci dzieci  
do aktywniejszego korzystania z czasu na świeżym powietrzu,  
a dodatkowo przyczyni się do integracji społecznej.

5

Park 
w Łagiew-
nikach - 
etap III

405 040,00
Projekt zakłada budowę kolejnego etapu Parku w Łagiewni-
kach na obszarze pomiędzy ul. G. Roi, Turowicza i Fredry.

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

6

Kwietne 
dywany 
w Parku 
Solvay 
w Borku 
Fałęckim

70 000,00

„Kwietne dywany” to metaforyczne określenie  
dla przestrzeni kwiatowej, na którą składają się: rośliny  
cebulowe wieloletnie, łąka kwietna wysiana z mieszanki  
nasion kwiatów wieloletnich, ozdobne krzewy parkowe, 
kwitnące w różnych porach roku.

Projekt zakłada założenie łąki kwietnej w Parku Solvay. Inwesty-
cja podniesie walory estetyczne dzielnicy, będzie zapobiegać zanie-
czyszczeniom powietrza oraz nadmiernemu nagrzewaniu się miasta  
w miesiącach letnich.

7

Siłow-
nia pod 
chmurką 
w Parku 
Solvay

80 000,00

Zestaw urządzeń do ćwiczeń rekreacyjnych dla dorosłych 
zlokalizowanych na terenie Parku Solvay w Borku Fałęckim 
przy ul. Żywieckiej Bocznej w sąsiedztwie ogródka jordanow-
skiego, terenu rekreacyjnego, miejsc postojowych i ogólno-
dostępnej toalety.

Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej w Parku Solvay.  
Inwestycja stworzy atrakcyjne miejsce, które zachęci mieszkańców  
do aktywnego spędzania czasu, a co za tym idzie poprawy jakości życia 
i integracji społeczeństwa.

9

Wypo-
czynek na 
ukwieco-
nej łące.

70 000,00
Obecnie niezagospodarowany teren należałoby obsiać kwiet-
ną trawą. Usadowić kilka ławek i drewnianych leżaków. 
Ustawić dwa kosze na śmieci.

Projekt zakłada utworzenie łąki kwietnej wraz z montażem małej  
architektury. Inwestycja stworzy estetyczną i przyjazną dla miesz-
kańców przestrzeń, która poprawi komfort użytkowania oraz będzie 
sprzyjać aktywniejszemu korzystaniu z czasu na świeżym powietrzu 
i integracji społeczeństwa.

10

Budki 
lęgowe  
dla ptaków 
- Las 
Borkowski

12 000,00

Zawieszenie budek lęgowych dla ptaków oraz montaż 
schronów dla nietoperzy w Lesie Borkowskim wzdłuż ulicy  
Żywieckiej na działkach obręb 44 nr 1/82, 1/138, 1/136, 
1/67, 1/84. Stare i zniszczone budki zostaną wymienione  
na nowe. Montaż oraz wymiana budek zostaną poprzedzone 
analizą przyrodniczo-ornitologiczną.

Projekt zakłada montaż budek lęgowych dla ptaków oraz schronów dla 
nietoperzy w Lesie Borkowskim. Inwestycja przyczyni się do wzrostu 
bioróżnorodności oraz ograniczeniu ilości komarów i innych owadów.

Nr
projektu

Tytuł
projektu

Szacunkowy 
koszt (w zł)

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków 
w przypadku realizacji zadania
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11
Budki 
lęgowe 
dla jeży

3 000,00
Zakup i rozmieszczenie budek lęgowych dla jeży oraz tablicy 
informacyjnej „Tu mieszka jeż” w Parku Solvay.

Projekt zakłada montaż budek lęgowych dla jeży wraz z tablicami  
informacyjnymi w Parku Solvay. Inwestycja przyczyni się do poprawy 
bioróżnorodności środowiska oraz warunków życia jeży w mieście.  

13

Poidełka 
w zieleni 
- źródeł-
ka wody 
pitnej  
w Parku 
Solvay 

100 000,00

Poidełka do picia wody w Parku Solvay, przeznaczone  
dla ludzi i zwierząt z bezpłatną wodą pitną. Wodę będzie 
można pić bezpośrednio z ujęcia, bez kontaktu z elementami 
instalacji, napoić zwierzaka, lub napełnić butelkę. Dodatkowo 
w ramach zadania kontynuowane będą nasadzenia krzewów 
kwitnących w Parku Solvay.

Projekt zakłada montaż poidełka i wykonanie kontynuacji nasadzeń 
krzewów. Inwestycja przyczyni się do ograniczenia zakupu plastiko-
wych butelek, a ponadto poprawi komfort użytkowania oraz estetykę 
otoczenia.

15

Więcej  
cienia 
i więcej 
zabawy

215 000,00
Dosadzenie kilku dużych drzew i doposażenie  
placu zabaw przy ul. Fredry.

Projekt zakłada dosadzenie drzew i doposażenie placu zabaw. 
Inwestycja poprawi komfort użytkowania oraz atrakcyjność parku co 
przyczyni się do aktywniejszego korzystania z czasu na świeżym po-
wietrzu i integracji społeczeństwa.

16

Plac zabaw 
dla dużego 
i małego 
dziecka.

250 000,00

Urządzenie ogrodzonego placu zabaw dla dzieci w róż-
nym wieku. Plac zabaw będzie podzielony na dwie strefy  
tj. dla dzieci starszych oraz dzieci młodszych. 
Każda ze stref będzie wyposażona w duży zestaw do zabawy, 
huśtawki i inne urządzenia.

Projekt zakłada budowę naturalnego placu zabaw. Inwestycja przyczy-
ni się do integracji społeczeństwa, aktywizacji dzieci, a także poprawi 
jakość życia okolicznych mieszkańców.

18

Borkow-
skie Ogro-
dy - jako 
zielony filtr 
antysmo-
gowy

94 000,00

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

Projekt zakłada rewitalizację zieleni osiedlowej. Zmiana zagospo-
darowania terenu poprawi estetykę, funkcjonalność i atrakcyjność  
dzielnicy. Atrakcyjne otoczenie poprawi jakość życia mieszkańców 
i zachęci do aktywniejszego trybu życia.

19

Budowa 
miejsc par-
kingowych 
na Osiedlu 
Żywieckim

200 000,00
Pilnie potrzebna budowa miejsc parkingowych na terenie 
osiedla przy ulicy Żywieckiej.

Zakres wniosku przewiduje budowę kilku miejsc postojowych w osie-
dlu Żywieckim, co zwiększy ilość miejsc do parkowania. W ramach 
zadania planuje się wykonanie max. 10 miejsc postojowych w osiedlu 
Żywieckim. 
Zadanie wymaga opracowania dokumentacji projektowej ponieważ 
w rozpatrywanym obszarze zgodnie z pozyskanymi opiniami istnieje 
konieczność zachowania istniejącej zieleni wysokiej zadanie będzie 
możliwe do wykonania pod warunkiem rozwiązania kolizji z zielenią.
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20

Remont 
ciągów 
pieszych, 
schodów 
i murów 
oporowych 
na os. Ży-
wieckim

150 000,00

Projekt przewiduje remonty/przebudowy: ciągów pieszych, 
murów oporowych i schodów w obszarze osiedla Żywieckie-
go oraz odmalowanie istniejącej małej architektury i zakup 
nowych ławek.

Projekt zakłada remont ciągów pieszych, murków oporowych  
i schodów wraz z odnową małej architektury i montażem ławek. 
Inwestycja podniesie walory estetyczne okolicy oraz poprawi bez-
pieczeństwo i komfort życia co zachęci mieszkańców do aktywnego  
spędzania czasu na świeżym powietrzu.

21

Ogró-
dek Pani 
Halinki na 
Osiedlu 
Żywieckim

250 000,00

Ogródek Pani Halinki na Os. Żywieckim nawiązuje do idei 
„parków kieszonkowych”. Motywem przewodnim zagospo-
darowania, tej kameralnej przestrzeni ze studnią pośrod-
ku, mają być rośliny ogrodowe i mała architektura typowa  
dla przydomowego ogródka.

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

22

800 dar-
mowych 
biletów dla 
seniorów 
do Kina 
„Paradox”

10 000,00
Projekt zakłada zakup 800 darmowych biletów dla seniorów 
do jednego z krakowskich kin studyjnych, kina Paradox.

Aktywizacja seniorów w obszarze kultury.

23

Do Wilgi - 
promenada 
spacerowa 
etap II

196 000,00
Projekt zakłada wymianę oświetlenia na ul. Do Wilgi 
stanowiącej pas pieszo-rowerowy.

Wymiana oświetlenia poprawi bezpieczeństwo oraz zwiększy komfort 
osób korzystających z ciągu ul. Do Wilgi a montaż tablic edukacyjnych 
dla dzieci oraz ławek i koszy uatrakcyjni istniejący teren zielony. 
Zadanie obejmuje wymianę oświetlenia na ul. Do Wilgi na odcinku  
stanowiącym pas pieszo-rowerowy tj. od nr 10 do mostku, montaż   
2-3 szt. tablic edukacyjnych dla dzieci oraz 2 szt. ławek i koszy. 
W zakresie oświetlenia realizacja wniosku zgodnie z pozyskanymi  
warunkami wymaga: zaprojektowania nowej wydzielonej sieci, wymia-
ny istniejącej szafy oświetleniowej, wymiany kabli, słupów oraz opraw. 

25

Edukacja 
dla naj-
młodszych  
w Parku  
w Łagiew-
nikach 

250 000,00
Projekt obejmuje budowę w Parku w Łagiewnikach  
na terenie pomiędzy ul. Turowicza, Fredry, Gen. Roi i zabudową  
mieszkaniową od północy ścieżek.

Projekt zakłada budowę parku przyrodniczo-dydaktycznego. 
Inwestycja stanie się atrakcyjną przestrzenią, która będzie zachęcać  
i angażować różne grupy społeczne do aktywności na świeżym powie-
trzu. Ponadto park będzie również pełnić funkcję dydaktyczną służąc 
integracji społeczeństwa.
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27

Magno-
liowy 
Zakątek  
w Łagiew-
nikach 
etap 3

90 000,00

Będzie to trzeci etap realizacji zadania. W ramach tego etapu 
wnioskuje się o doposażenie o zabudowę elementami siłowni 
na wolnym powietrzu oraz dosadzenie zieleni wraz z opisem - 
w ramach projektowanej ścieżki dydaktycznej.

W ramach projektu planuje się budowę ciągów pieszych, doposażenie 
siłowni na wolnym powietrzu oraz dosadzenie zieleni. 
Inwestycja poprawi komfort życia mieszkańców i udostępni możliwość 
korzystania z walorów i funkcji wypoczynkowo-rekreacyjnych terenu 
zielonego. Ponadto podniesie walory estetyczne oraz środowisko-
we otoczenia tworząc atrakcyjne miejsce do wypoczynku i rekreacji,  
jednocześnie służąc aktywizacji i integracji społecznej.

28

Zacieniona 
pergola 
w Ogródku 
Jordanow-
skim

150 000,00
Projekt zakłada montaż zacienionej pergoli na terenie 
Ogródka Jordanowskiego przy ul. Do Wilgi.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkań-
ców poprzez stworzenie zacienionego miejsca o odpoczynku i relaksu. 

29
Alejki  
w Parku 
Solvay

405 040,00
Kolejny etap modernizacji alejek spacerowych 
w Parku Solvay.

Projekt zakłada modernizację alejek spacerowych. 
Odnowa nawierzchni przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa  
i jakości życia osób korzystających z nich na co dzień. Ponadto miesz-
kańcy będą chętniej aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu.

30

Bezpieczny 
domek 
- mały 
strażak

55 000,00

Zajęcia edukacyjne dla dzieci z przedszkoli i szkół podsta-
wowych realizowane przez strażaków Jednostki Ratowniczo 
Gaśniczej nr 2 w Krakowie z wykorzystaniem Mobilnego  
Symulatora Zagrożeń Pożarowych.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia 
bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy.
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DZIELNICA X

Swoszowice
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1

Remont 
chodników 
i ulic 
Dzielnicy X

538 000,00

Projekt zakłada wykonanie dywanika asfaltowego  
na ul. Zakarczmie, remont nawierzchni ul. Gumowskiego, 
remont chodnika przy ul. Merkuriusza Polskiego, remont 
chodnika przy skrzyżowaniu ul. Szyllinga - Zina, remont  
nawierzchni ul. Smoleńskiego boczna.

Projekt zakłada remont wskazanych ulic i chodników w osiedlach 
dzielnicy X: Opatkowice, Kliny, Swoszowice, Jugowice do wysokości 
środków. Wskazane w projekcie ulice cechują się dużym natężeniem 
ruchu pieszych i pojazdów. Stanowią dojazd i dojście do osiedli, szkół, 
przystanków MPK i terenów rekreacyjnych. 
Zaproponowane remonty chodników i jezdni przyczynią się do popra-
wy stanu technicznego infrastruktury w przedmiotowej lokalizacji oraz 
jej estetyki, ułatwią korzystanie z infrastruktury miejskiej i zwiększą 
bezpieczeństwo i komfort pieszych i pojazdów. 

2

Budowa 
nowych 
miejsc re-
kreacji na 
3 osiedlach 
Dzielnicy X

435 000,00

Projekt obejmuje remont, modernizację lub zagospodaro-
wanie terenów rekreacyjnych na terenie 3 osiedli Dzielnicy 
X: Klin, Opatkowic i Wróblowic. W projekcie przedstawione 
konkretne propozycje zagospodarowania: place zabaw, ławki 
i siłownie.

Realizacja przedmiotowego projektu poprawi atrakcyjność okolic 
Dzielnicy X. Mieszkańcy będą chętniej korzystać z miejsc rekreacji,  
poprawi się jakość ich użytkowania.

3

Maseczki z 
filtrem dla 
uczniów  
w Dzielni-
cy  X

112 500,00

Projekt przewiduje zakup maseczek z filtrem dla uczniów 
szkół podstawowych z terenu dzielnicy X: SP nr 134 w osie-
dlu Opatkowice, SP nr 97 w osiedlu Kliny, SP nr 43 w osiedlu 
Swoszowice, SP Rajska Szkoła w osiedlu Rajsko.

Projekt zakłada zakup maseczek ochronnych typu FFP3 zgodnych  
z normą europejską EN 14683 dla uczniów szkół podstawowych  
zlokalizowanych na terenie dzielnicy Swoszowice. Liczba planowanych 
do kupienia maseczek odpowiada liczbie uczniów uczęszczających do 
szkół objętym projektem. Każdemu uczniowi będzie przysługiwała 
jedna maseczka. Szacunkowy koszt realizacji zadania to 112 500,00 zł. 

4

Samochód 
ratowniczy 
dla Straży 
Pożarnej

205 000,00
Zakup lekkiego samochodu ratowniczego typu bus 
oraz sprzętu do ratownictwa drogowo-technicznego. 

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa  
mieszkańców dzielnicy.

5

„Poczytaj, 
posłuchaj, 
dowiedz 
się więcej”

21 000,00

Dotyczy zakupu nowości wydawniczych, audiobooków, 
sprzętu komputerowego, kodów dostępu do platformy  
e-booków oraz elementów drobnego wyposażenia, a także 
dofinansowania działalności kulturalno-oświatowej adreso-
wanej do mieszkańców dzielnicy X.

Promocja czytelnictwa wśród mieszkańców dzielnicy, dostęp  
do nowości wydawniczych, kodów dostępu do e-booków, rozbudowa-
nie oferty kulturalno-edukacyjnej, zakup wyposażenia ułatwiającego 
korzystanie ze zbiorów.

Nr
projektu

Tytuł
projektu

Szacunkowy 
koszt (w zł)

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków 
w przypadku realizacji zadania
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8

Wykonanie 
nawierzch-
ni tłucznio-
wej  
ul. Korpala

25 000,00

Wykonanie nawierzchni tłuczniowej łączącej dwa odcinku  
ul. Korpala na wysokości placu zabaw i lasu (brakujący odci-
nek ok. 25m pomiędzy ulicami Braci Kiemliczów i Pod Dęba-
mi). Obecnie w tym miejscu przebiega nieutwardzona ścież-
ka, przegrodzona donicami.

Projekt zakłada wykonanie nawierzchni tłuczniowej na dł. ok.25 mb, 
łączącej dwa „ślepe” odcinki ulicy Korpala, w miejsce nieutwardzonej 
ścieżki, na wysokości placu zabaw i lasku. Ul. Korpala jest ważnym 
szlakiem komunikacji pieszo-rowerowej prowadzącym do terenów 
rekreacyjnych oraz punktów handlowo-usługowych przy ul. Komuny 
Paryskiej i ul. Zawiłej. 
Wykonanie nawierzchni tłuczniowej na brakującym odcinku drogi 
przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury w przed-
miotowej lokalizacji, zwiększy bezpieczeństwo i komfort użytkowni-
ków ciągu spacerowego, ułatwi dojście do placu zabaw i lasku.

11

Miejska 
siłownia 
na osiedlu 
Kliny - Pod 
Fortem

270 000,00

Projekt zakłada wykonanie zielonej - miejskiej siłowni na 
osiedlu Kliny - Pod Fortem. 
Obok urządzeń rekreacyjnych dla dorosłych również ławki, 
hamaki i urządzenia do zabawy dla dzieci (huśtawki, karuzela, 
itp.). Obsadzenie drzewami i żywopłotem.

Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej spo-
łeczności, rozrywka, możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu 
na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzie-
ży i dorosłych mieszkańców Krakowa. 
W przypadku zrealizowania zadania zarządcą będzie ZZM.

12

Remonty 
chodników 
ul. Mer-
kuriusza, 
Osterwy, 
Żelazow-
skiego 
i ulicy 
Niewodni-
czańskiego

290 000,00

W ramach projektu wyremontowane zostaną chodniki 
wzdłuż ul. Merkuriusza Polskiego, J. Osterwy, R. Żelazow-
skiego oraz zostanie wykonany remont ulicy Niewodniczań-
skiego. Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeń-
stwa mieszkańców.

Projekt zakłada remont wskazanych ulic i chodników na terenie dziel-
nicy X do wysokości środków. Wskazane w projekcie ulice cechują się 
dużym natężeniem ruchu pieszych i pojazdów. 
Stanowią dojazd i dojście do osiedli, szkół, przystanków MPK i tere-
nów rekreacyjnych. Zaproponowane remonty chodników i jezdni przy-
czynią się do poprawy stanu technicznego infrastruktury w przedmio-
towej lokalizacji oraz jej estetyki, ułatwią korzystanie z infrastruktury 
miejskiej i zwiększą bezpieczeństwo oraz komfort pieszych i pojazdów. 

13
Mali 
Ratownicy

5 000,00

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z obsłu-
gą AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) dla dzieci  
z przedszkoli i szkół z terenu Krakowa. 
Zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych.

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsłu-
gi defibrylatora AED adresowanych do dzieci z przedszkoli, szkół i pla-
cówek działających na terenie dzielnicy X oraz zakup materiałów pro-
filaktyczno-edukacyjnych (plakaty, maskotki, odblaski, kubki, smycze 
itp.). Szacunkowy łączny koszt realizacji zadania wynosi: 5 000,00 zł. 
Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED pomoże przełamać ba-
rierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu 
defibrylatora oraz przyczyni się do wykształcenia prawidłowej po-
stawy uczestników szkoleń wobec sytuacji związanych z zagrożeniem 
zdrowia i życia oraz umiejętności zachowania się. 
Realizacja tego projektu może pozytywnie wpłynąć na podniesienie 
poziomu i jakości wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przed-
medycznej, w szczególności poprzez użycie automatycznych defibry-
latorów zewnętrznych. Uczestnictwo w szkoleniach może przyczynić 
się do ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzyma-
niem krążenia. Realizacja ww. zadania w ramach budżetu obywatel-
skiego nie powoduje konsekwencji finansowych dla Gminy Miejskiej 
Kraków w kolejnych latach. 
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16

Profe-
sjonalne 
zajęcia 
biegowo-
-ruchowe 
na terenie 
Dz. X 

9 600,00

Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców naszej  
dzielnicy, a w szczególności dzieci i młodzieży, poprzez  
organizację, profesjonalnych, bezpłatnych zajęć  
biegowo-ruchowych na terenie naszych 2 osiedli: 
Swoszowice i Kliny.

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

18

Instalacja 
Fotowol-
taiczna 
i system 
nawadnia-
nia

150 000,00

Instalacje fotowoltaiczne przetwarzają promieniowanie bez-
pośrednio w energię elektryczną, bez zanieczyszczeń, hałasu 
i innych czynników. Systemy nawadniania pozwalają racjo-
nalnie gospodarować wodą i doprowadzać do roślin w ilości 
jakiej potrzebują.

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.

20

800 dar-
mowych 
biletów dla 
seniorów 
do Kina 
„Paradox”

10 000,00
Projekt zakłada zakup 800 darmowych biletów dla seniorów 
do jednego z krakowskich kin studyjnych, kina Paradox.

Aktywizacja seniorów w obszarze kultury.

21

Nowe 
zaplecze 
szatniowo 
- sanitar-
ne klubu 
Opatko-
wianka

190 000,00

Projekt obejmuje zakup i montaż na obiekcie klubu sporto-
wego Opatkowianka zaplecza szatniowo-sanitarnego składa-
jącego się z 3 gotowych elementów modułowych (pawilonów 
kontenerowych).  

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.
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Podgórze Duchackie
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1
600 000zł 
na Park 
Duchacki

600 000,00

Dofinansowanie budżetu rewitalizowanego Parku Duchac-
kiego. Pozwoli to na przyspieszenie realizacji tego bar-
dzo oczekiwanego przez mieszkańców zielonego miejsca  
na zabetonowanej mapie Podgórza Duchackiego.

Projekt zakłada dofinansowanie rewitalizacji Parku Duchackie-
go. Przyczyni się to do przyspieszenia realizacji prac i zwiększenia  
ich zakresu, a także do szybszego udostępnienia parku do wypoczyn-
ku i rekreacji dla mieszkańców.

3
Biblioteka 
– wyjątko-
we miejsce 

90 000,00

W związku z zabudową sąsiadujących ulic Bochenka  
i Tuchowskiej bardzo zwiększyła się liczebność czytelników 
zarówno starszych, jak i dzieci. Istnieje konieczność zapew-
nienia im dostępu do szerokiego wachlarza literatury.

Promocja czytelnictwa wśród mieszkańców dzielnicy, dostęp  
do nowości wydawniczych, organizacja wystaw tematycznych, dosto-
sowanie toalety do potrzeb czytelników.

4

Park 
rzeczny 
Drwinka 
- ścieżka 
edukacyjna

100 000,00

Stworzenie ścieżki edukacyjnej, która pozwoli odkryć  
Mieszkańcom bogactwo naturalne oraz wartość przyrodniczą 
Parku Rzecznego Drwinka – zachowanej zielonej enklawy  
w postaci obudowy biologicznej potoku w niewielkiej  
odległości od osiedli. 
Ścieżka ma zachęcać do zrównoważonej rekreacji, ma pomóc 
w odkrywaniu tajemnic Drwinki bez ingerencji w naturalny 
charakter miejsca, w sposób kreatywny i bezpieczny zarówno 
dla przyrody, jak i odwiedzających ten teren.

Projekt zakłada wykonanie ścieżki edukacyjnej w Parku Drwin-
ka. Inwestycja uatrakcyjni przestrzeń parku, a dodatkowo będzie  
pełnić funkcje edukacyjno- wypoczynkowe co zachęci mieszkańców  
do spędzania czasu na łonie natury i integracji społecznej.

6

Małe 
smoki w 
kimonach - 
bezpłatne 
zajęcia  
dla dzieci

28 200,00

Nadrzędnym celem w realizacji projektu jest wyrównywanie 
szans dzieci i młodzieży we wszechstronnym rozwoju psycho-
fizycznym poprzez sport. 
Projekt będzie polegał na przeprowadzeniu bezpłatnych  
zajęć ju-jitsu dla dzieci uczęszczających do szkół.

Celem projektu jest wyrównywanie szans dzieci i młodzieży  
we wszechstronnym rozwoju psychofizycznym poprzez sport. 
Projekt będzie polegał na przeprowadzeniu bezpłatnych zajęć ju-jitsu. 

8

Szydełko, 
koraliki, 
matema-
tyka.

57 000,00

Nauka szydełkowania i tkactwa koralikowego z elementami 
innych technik rękodzielniczych dla uczniów szkół podstawo-
wych, połączona z praktycznym zastosowaniem zdobytych 
umiejętności przy wykorzystaniu prostych działań matema-
tycznych. 

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

Nr
projektu

Tytuł
projektu

Szacunkowy 
koszt (w zł)

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków 
w przypadku realizacji zadania
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13

Profe-
sjonalne, 
bezpłatne 
zajęcia 
biegowe 
dla miesz-
kańców

9 600,00

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

Zagospodarowanie czasu wolnego i zachęcanie do aktywności  
fizycznej wśród mieszkańców dzielnicy, a w szczególności wśród dzieci 
i młodzieży, poprzez organizację profesjonalnych zajęć biegowo- 
ruchowych. 

14

Mamo, 
tato! 
Sprawdź 
jak się 
rozwijam.

34 000,00

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

Wzmocnienie kompetencji rodzicielskich i podniesienie świadomości 
w zakresie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, w tym w obszarze 
wychowania, zdrowia oraz promowania zdrowego trybu życia,- wzrost 
świadomości rodziców w zakresie relacji z dziećmi i wzmocnienie wię-
zi rodzinnych, - umożliwienie rodzicom nawiązania kontaktów z inny-
mi rodzicami co może przełożyć się po zakończeniu projektu na po-
wstanie nieformalnych grup wsparcia, dających rodzicom możliwość 
podzielenia się doświadczeniami czy porozmawiania o problemach  
z zakresu zdrowia, rozwoju dzieci itp. - umożliwienie nawiązania kon-
taktów społecznych oraz integracja społeczności lokalnej.

15

800 dar-
mowych 
biletów dla 
seniorów 
do Kina 
„Paradox”

10 000,00
Projekt zakłada zakup 800 darmowych biletów dla seniorów 
do jednego z krakowskich kin studyjnych, kina Paradox.

Aktywizacja seniorów w obszarze kultury.

16

„Pierwszy 
krok  
do sportu 
- przed-
szkolaki na 
basenie”

94 080,00

Zajęcia na basenie są ważnym elementem wspierania rozwoju 
dzieci. Pływanie wpływa na organizm w wielu płaszczyznach: 
zdrowotnej, emocjonalnej i społecznej.  Rozwija koordynację, 
koryguje wady postawy, hartuje, pomaga pokonywać lęki i 
nieśmiałość.

Projekt zakłada zajęcia na basenie dla dzieci powyżej 4 roku życia  
na pływalni z przedszkoli zlokalizowanych w dzielnicy XI.

17

Bezpieczny 
domek 
- mały 
strażak

55 000,00

Zajęcia edukacyjne dla dzieci z przedszkoli i szkół  
podstawowych realizowane przez Jednostkę Ratowni-
czo Gaśniczą z wykorzystaniem Mobilnego Symulatora  
Zagrożeń Pożarowych.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa 
mieszkańców dzielnicy.
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18

Piknik ro-
dzinny na 
Piaskach 
Nowych

38 000,00
Piknik rodzinny na terenach zielonych osiedla Piaski Nowe - 
integracyjne zabawy i konkursy, rozrywka i nauka dla dzieci i 
dorosłych.

Realizacja projektu pomoże w integracji mieszkańców „starej” i „no-
wej” części osiedla Piaski Nowe. Pozwoli na nawiązanie nowych zna-
jomości, umożliwi wymianę doświadczeń i pozwoli stworzyć poczucie 
wspólnoty.

19

Mała ar-
chitektura 
w parku 
„Drwinka”

105 000,00

Zamontowanie siedzisk dostosowanych do naturalnego cha-
rakteru miejsca, koszy na śmieci na działkach Gminy Miejskiej 
Kraków w rejonie Parku Rzecznego Drwinka w okolicach ul. 
Bochenka, Facimiech.

Projekt zakłada montaż małej architektury w rejonie Parku Rzecznego 
Drwinka. Inwestycja poprawi komfort i stworzy korzystniejsze warun-
ki do korzystania z parku, zachęci mieszkańców do spędzania czasu na 
świeżym powietrzu oraz będzie sprzyjać integracji społecznej.
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DZIELNICA XII

Bieżanów-Prokocim
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7

Oświe-
tlenie 
przejść dla 
pieszych.

160 000,00
Doświetlenie przejść dla pieszych dodatkowymi lampami  
LED o zimnej barwie i większej mocy niż standardowe  
lampy uliczne. 

Powołując się na art. 16 ust. 1. Regulaminu budżetu obywatelskiego 
opiniuje się pozytywnie po uzyskaniu zgody od wnioskodawcy propo-
zycji na zmianę w punkcie: Harmonogram działań związanych z wyko-
nywaniem propozycji zadania na brzmienie następujące: 
Wykonanie projektu oświetlenia wymienionych w propozycji przejść 
dla pieszych i jego realizacja: 1-4 kwartał 2021.

9

Park 
rzeczny 
Drwinka 
- ścieżka 
edukacyjna

100 000,00

Stworzenie ścieżki edukacyjnej, która pozwoli odkryć Miesz-
kańcom bogactwo naturalne oraz wartość przyrodniczą 
Parku Rzecznego Drwinka – zachowanej zielonej enklawy  
w postaci obudowy biologicznej potoku w niewielkiej  
odległości od osiedli. 
Ścieżka ma zachęcać do zrównoważonej rekreacji, ma pomóc 
wodkrywaniu tajemnic Drwinki bez ingerencji w naturalny 
charakter miejsca, w sposób kreatywny i bezpieczny zarówno 
dla przyrody, jak i odwiedzających ten teren.

Projekt zakłada wykonanie ścieżki edukacyjnej w Parku Drwin-
ka. Inwestycja uatrakcyjni przestrzeń parku, a dodatkowo będzie  
pełnić funkcje edukacyjno-wypoczynkowe co zachęci mieszkańców  
do spędzania czasu na łonie natury i integracji społecznej.

12

Zadaszenie 
widowni 
przy Scenie  
Plenerowej 
MDK ul. 
Na Wrzo-
sach

61 500,00

Wykonanie zadaszenia/zacienienia w postaci montażu żagli 
przeciwsłonecznych nad widownią z ławkami przy scenie ple-
nerowej MDK Na Wrzosach. W wiosenne i letnie dni słońce 
bywa dokuczliwe dla zgromadzonych widzów oraz występu-
jących na scenie artystów.

Rozwiązanie problemu nadmiernego nasłonecznienia 
ogólnodostępnej widowni Sceny Plenerowej.

14

Koncerty - 
Jesień  
z „Muzyką 
i Sacrum”

25 485,00

Koncerty muzyki poważnej dla mieszkańców  
Dzielnicy Bieżanów-Prokocim i nie tylko. Kierujemy się hasłem  
„KULTURA DOSTĘPNA”. Oferujemy bezpłatne, ogólnodo-
stępne wydarzenia artystyczne.

Podstawowym celem projektu jest poszerzenie oferty kulturalnej  
na terenie dzielnicy. Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na pro-
mocję i kontakt z kulturą wysoką oraz zachęci mieszkańców do częst-
szego korzystania z takiej oferty. 
Projekt zaplanowano pod hasłem „Kultura dostępna” co oznacza,  
iż  mogą skorzystać z niego osoby niepełnosprawne oraz osoby o niż-
szym statusie ekonomicznym. 
Biorąc pod uwagę ubiegłoroczne realizacje takich koncertów, pro-
jekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony mieszkańców  
i przyczyni się do powstania nowej oferty kulturalnej w dzielnicy.

Nr
projektu

Tytuł
projektu

Szacunkowy 
koszt (w zł)

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków 
w przypadku realizacji zadania
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15

Koncerty - 
Wiosna  
z „Muzyką 
i Sacrum”

28 854,00

Koncerty muzyki poważnej  dla mieszkańców Dzielnicy  
Bieżanów-Prokocim i nie tylko. Kierujemy się hasłem  
„KULTURA DOSTĘPNA”. Oferujemy bezpłatne, ogólnie do-
stępne wydarzenia artystyczne.

Podstawowym celem projektu jest poszerzenie oferty kulturalnej na 
terenie dzielnicy. Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na promocję 
i kontakt z kulturą wysoką oraz zachęci mieszkańców do częstszego 
korzystania z takiej oferty. Projekt zaplanowano pod hasłem „Kultura 
dostępna” co oznacza, iż  mogą skorzystać z niego osoby niepełno-
sprawne oraz osoby o niższym statusie ekonomicznym. 
Biorąc pod uwagę ubiegłoroczne realizacje takich koncertów, projekt 
jest odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony mieszkańców i przy-
czyni się do powstania nowej oferty kulturalnej w dzielnicy.

16
Mali 
Ratownicy

5 000,00

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z obsłu-
gą AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) dla dzieci z 
przedszkoli i szkół z terenu Krakowa. Zakup materiałów profi-
laktyczno-edukacyjnych.

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i ob-
sługi defibrylatora AED adresowanych do dzieci z przedszkoli, szkół 
i placówek działających na terenie dzielnicy XII Miasta Krakowa oraz 
zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych (plakaty, maskotki, 
odblaski, kubki, smycze itp.). 
Szacunkowy łączny koszt realizacji zadania wynosi: 5 000,00 zł.  
Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED pomoże przełamać ba-
rierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu 
defibrylatora oraz przyczyni się do wykształcenia prawidłowej po-
stawy uczestników szkoleń wobec sytuacji związanych z zagrożeniem 
zdrowia i życia oraz umiejętności zachowania się. 
Realizacja tego projektu może pozytywnie wpłynąć na podniesienie 
poziomu i jakości wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przed-
medycznej, w szczególności poprzez użycie automatycznych defibry-
latorów zewnętrznych. Uczestnictwo w szkoleniach może  przyczynić 
się do ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzyma-
niem krążenia. Realizacja ww. zadania w ramach budżetu obywatel-
skiego nie powoduje konsekwencji finansowych dla Gminy Miejskiej 
Kraków w kolejnych latach. 

18

Sportowe 
Wakacje 
w Centrum 
Sportu 
w Bieżano-
wie

66 500,00

Organizacja ogólnodostępnych zajęć z piłki nożnej, zapasów, 
aerobiku sportowego oraz fitness w wakacje 2021 roku. 
Projekt jest ukierunkowany na podniesienie poziomu kultury 
fizycznej oraz zachęcenie społeczności lokalnej do aktywno-
ści sportowej.

Projekt ukierunkowany na podniesienie poziomu kultury fizycznej 
oraz zachęcenie społeczności lokalnej do aktywności sportowej. 

19

Nowe 
urządzenia 
na placu 
zabaw  
przy ul. 
Aleksandry

140 000,00
Projekt zakłada wymianę urządzeń zabawowych na placu za-
baw przy ul. Aleksandry.

Projekt zakłada wymianę urządzeń zabawowych przy ul. Aleksan-
dry. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo placu i stworzy atrakcyjną  
i przyjazną dzieciom przestrzeń, która zapewni wypoczynek, zabawę, 
rozwój ruchowy oraz rekreację na świeżym powietrzu dla dzieci. 
Poza tym plac stanie się wizytówką dzielnicy, która sprzyjać będzie 
integracji społeczeństwa.
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20

Tyrolka 
na placu 
zabaw 
przy ul. 
Aleksandry 

50 000,00
Projekt zakłada budowę zjazdu linowego (tyrolki),  
która mieścić się będzie na działce nr 239/12 na placu zabaw 
przy ul. Aleksandry.

Nowe urządzenie będzie służyło rekreacji rodzin z dziećmi oraz inte-
gracji. Dodatkowo doposażenie zwiększy atrakcyjność placu zabaw  
i powiększy możliwości aktywnego spędzania czasu na świeżym  
powietrzu.

21

Odnowie-
nie kortów 
przy ul.  
J. Smolenia

650 000,00
Projekt zakłada rewitalizację terenu miejskiego przy 
ul. Smolenia, poprzez budowę kortów tenisowych.

Projekt zakłada rewitalizację terenu miejskiego wraz z budową kortów 
tenisowych. Realizacja projektu zapewni miejsce do ćwiczeń, zabawy, 
rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców jednocześnie służąc integracji 
społecznej.

22

Czytanie 
wzbogaca 
- Czas na 
czytanie!

34 500,00
Zakup nowości wydawniczych (książek i audiobooków) 
do filii Biblioteki Kraków zlokalizowanych w Dzielnicy XII.

Promocja czytelnictwa wśród mieszkańców dzielnicy, dostęp  
do nowości wydawniczych w postaci książek oraz audiobooków.

26
Zróbmy 
sobie Park

163 500,00
Projekt ma na celu uporządkowanie terenu 
w cyklu jednorocznym.

Projekt zakłada uporządkowanie obszaru w dzielnicy XII. 
Inwestycja podniesie walory estetyczne okolicy oraz będzie stanowić 
przygotowanie terenu pod przyszły park.

28
Centrum 
Pomocowe

60 000,00
Utworzenie przestrzeni i miejsca dla osób chcących pomagać 
i potrzebujących pomocy. To projekt, który w zeszłorocznej 
edycji uzyskał ogromną akceptację społeczną. 

Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na zmniejszenie izolacji osób 
najbardziej potrzebujących, a także na wzrost świadomości mieszka-
nek i mieszkańców dzielnicy XII i uwrażliwienie na potrzeby w/w osób. 
W związku z powyższym propozycja zadania do budżetu obywatel-
skiego o charakterze dzielnicowym „Centrum Pomocowe” została 
zweryfikowana pozytywnie. 

29
Akademia 
Wolonta-
riatu

30 000,00

Akademia Wolontariatu to propozycja stworzenia sieci  
wolontariatów na terenie Dzielnicy XII zarówno szkolnych, 
senioralnych czy parafialnych. 
Sieć wolontariatów zrzeszona w Akademii Wolontariatu,  
daje możliwość prowadzenia szkoleń, warsztatów.

Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na wzrost świadomości 
mieszkanek i mieszkańców dzielnicy XII nt. wolontariatu i uwrażliwie-
nie na potrzeby innych osób. 

30

Moder-
nizacja i 
doposaże-
nie Parku 
Aleksandry

500 000,00

Kontynuacja modernizacji i doposażania Parku Aleksandry 
zgodnie z projektem będącym w posiadaniu Zarządu Zieleni 
Miejskiej w Krakowie. Park Aleksandry jest ważny dla miesz-
kańców okolicznych osiedli pod względem rekreacji i ochrony 
środowiska.

Projekt zakłada modernizację oraz uporządkowanie Parku Aleksan-
dry. Inwestycja podniesie walory estetyczne terenu, stworzy bar-
dziej atrakcyjną i przyjazną mieszkańcom przestrzeń co zachęci ich  
do aktywniejszego korzystania z czasu na świeżym powietrzu  
i integracji społecznej.
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31

Zielony 
pochła-
niacz 
smogu  
dla dzielni-
cy XII

37 000,00
Projekt zakłada powstanie przy ul. Wielickiej zielonej  
ściany z roślin o wysokiej zdolności absorpcji zanieczyszczeń 
powietrza.

Projekt zakłada wykonanie nasadzeń przy ul. Wielickiej. Inwestycja 
przyczyni się do poprawy estetyki terenu oraz jakości powietrza.
Pnącza posadzone wzdłuż drogi nie tylko będą absorbować szkodliwe 
pyły, ale także w okresie letnim przyczynią się do zmniejszenia tempe-
ratury co przełoży się na ogólną poprawę jakości życia mieszkańców.

36

Ubierz 
strażaka, 
pozwól 
bezpieczne 
pracować 

323 760,00

Celem projektu jest zapewnienie większego bezpieczeństwa 
mieszkańców Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim poprzez  
zakup nowego umundurowania, środków ochrony dla straża-
ków które zastąpią obecnie używane, zakup pojazdu tereno-
wego, dzięki czemu jednostka będzie mogła przekazać dwa 
najstarsze pojazdy aktualnie używane do muzeum.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa  
mieszkańców dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim.

37

Letnie 
Kino 
Plenerowe 
dla miesz-
kańców 
Dzielnicy 
XII

56 000,00

Projekcje filmów z klasyki filmowej (np. filmy A. Hitchocka, 
filmy z M. Monroe) 1x w tygodniu, od lipca do końca sierpnia 
w godzinach wieczornych. 
Wstęp dla widzów bezpłatny. Repertuar wybiorą sami miesz-
kańcy Prokocimia w ankiecie internetowej.

Integracja lokalnej społeczności, wzajemne poznanie się mieszkań-
ców, realizacja interesującej oferty kulturalnej, wzbogacanie sceny 
kulturalnej dzielnicy, ożywienie dzielnicy, kreacja nowego miejsca dla 
społeczności, budowa marki Budżetu Obywatelskiego oraz podmio-
tów zaangażowanych w jego realizację - UMK.

39
Pokazy  
i zawody 
lotnicze

13 500,00
Organizacja pokazów i zawodów dronów sterowanych  
radiem dla dorosłych i dzieci wraz z pokazem startu balonu  
na gorące powietrze.

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.

41

„Piękne 
miejsca 
Dwunast-
ki” - plener 
malarski

20 050,00

Projekt zakłada zorganizowanie dla ok. 15 plastyków  
amatorów pleneru malarskiego w czasie, którego powstałyby 
obrazy pokazujące zabytki i najciekawsze zakątki Dzielnicy 
XII. Obrazy - jako wystawa- byłyby prezentowane w różnych 
miejscach Krakowa.

Realizacja projektu pozwoli rozpropagować historię i najbardziej  
znane miejsca dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim nie tylko wśród 
mieszkańców tego obszaru, ale także wśród krakowian z innych części  
miasta oraz gości. Przyczyni się do pogłębienia dumy z bycia miesz-
kańcem dzielnicy XII. Dodatkowo realizacja plenerów malarskich  
i wystaw prac przyczyni się do integracji lokalnej społeczności. 

42

Kim był 
patron mo-
jej ulicy? 
- tabliczki 
informa-
cyjne

58 000,00

Umieszczenie pod wybranymi tablicami z nazwami ulic 
mniejszych tabliczek z informacjami kim byli, czego dokonali  
i kiedy żyli ich patronowie. Po jednej tabliczce na ulicę,  
w której nazwie występuje nazwisko.

Dodatkowe tablice informacyjne w przestrzeni publicznej.
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43

Dzielnico-
wy Piknik 
Integra-
cyjny

55 000,00
Projekt zakłada organizację pikniku integracyjnego  
pn. „Dni Dwunastki” dla mieszkańców różnych części dzielni-
cy i przyjezdnych gości.

Realizacja projektu przyczyni się do zintegrowania lokalnej społecz-
ności i zaktywizowania jej udziału w życiu kulturalnym dzielnicy  
i  miasta. Plenerowa formuła projektu pozwoli również ożywić  
przestrzeń publiczną w dzielnicy. 

44

800 dar-
mowych 
biletów dla 
seniorów 
do Kina 
„Paradox”

10 000,00
Projekt zakłada zakup 800 darmowych biletów dla seniorów 
do jednego z krakowskich kin studyjnych, kina Paradox.

Aktywizacja seniorów w obszarze kultury.

47

Bieg na 
Orientację 
w dzielnicy 
XII

42 500,00

Zadanie zakłada organizację treningów orientacji sportowej 
dosłownie dla każdego (dzieci, sportowcy, osobyniepełno-
sprawne, seniorzy, spacerowicze)! Dokładne i szczegółowe 
mapy do BnO pomogą każdemu chętnemupoznać tajniki  
Zielonego Sportu!

Projekt zakłada organizację treningów orientacji sportowej dla każ-
dego (dzieci, dorośli, osoby niepełnosprawne, seniorzy, sportowcy, 
spacerowicze). Ruch i aktywność fizyczna dobrze wpływa na zdrowie 
fizyczne, jak i psychiczne. Dbałość o zdrowie wydaję sie szczególnie 
istotnym aspektem.

48

Bezpiecz-
ny pieszy 
na ulicy 
Bieżanow-
skiej

47 000,00
Wyznaczenie przejścia dla pieszych na ulicy Bieżanowskiej 
przy skrzyżowaniu z ul. Anny Libera.

Wykonanie przejścia dla pieszych znacznie poprawi poczucie  
bezpieczeństwa mieszkańców oraz klientów pobliskich punktów 
handlowych. 
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DZIELNICA XIII

Podgórze
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1

Smoczy 
Szlak na 
wzór wro-
cławskich 
krasnali-
-smok co 
krok

129 000,00

Projekt zakłada stworzenie podgórskiego szlaku smoków 
(10 rzeźb) wzorowanego na wrocławskich krasnalach. Jego 
dopełnieniem byłoby wyposażenie rzeźb smoków w kod QR 
(informacja o kontekście historycznym i kulturowym lokaliza-
cji rzeźb).

Realizacja zadania związana jest z koniecznością systematycznego 
czyszczenia smoków oraz z ewentualnym uzupełnieniem smoków na 
trasie w przypadku dewastacji czy kradzieży. Dzięki realizacji projektu 
powstanie nowa trasa spacerowa. 

5

Bezpiecz-
na droga 
do domu 
- oświe-
tlenie Na 
Zakolu 
Wisły

211 000,00
Realizacja projektu ma na celu poprawę bezpieczeństwa po-
wszechnego mieszkańców oraz dzierżawców terenów znaj-
dujących się przy ul. Na Zakolu Wisły w Krakowie.

Wykonanie oświetlenia wzdłuż ul. Na Zakolu Wisły

6
Zielony 
skwer na 
Zabłociu

80 000,00
Zagospodarowanie istniejącego terenu zielonego na Zabłociu 
przy ul. Kiełkowskiego przez wykonanie nasadzeń zieleni i 
montaż małej architektury (ławki, kosz na śmieci).

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

7

Siłownia 
wśród 
zieleni na 
Zabłociu

60 000,00
Instalacja siłowni na świeżym powietrzu na Zabłociu na frag-
mencie istniejącego terenu zielonego u zbiegu ul. Kiełkow-
skiego i ul. Na Dołach wraz z nasadzeniami zieleni.

Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej wraz z nasadzeniami zie-
leni. Inwestycja przyczyni się do poprawy estetyki terenu i utworze-
nie atrakcyjnej przestrzeni, która zachęci mieszkańców do aktywnego 
spędzania czasu na świeżym powietrzu.

8

Interak-
tywny 
świat na 
wyciągnię-
cie ręki

33 500,00

Zakup podłogi interaktywnej oraz magicznej piaskownicy 
z piaskiem kinetycznym do rehabilitacji dzieci, młodzieży i 
osób starszych oraz do zabawy, nauki, rewalidacji i rozwijania 
współpracy wśród mieszkańców dzielnicy XIII.

Długoterminowym efektem zakupu podłogi interaktywnej oraz ma-
gicznej piaskownicy z piaskiem kinetycznym do rehabilitacji dzieci, 
młodzieży i osób starszych będzie wzrost zaangażowania we wspólną 
zabawę, naukę, rewalidację i rozwijanie współpracy wśród mieszkań-
ców dzielnicy XIII.

Nr
projektu

Tytuł
projektu

Szacunkowy 
koszt (w zł)

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków 
w przypadku realizacji zadania
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10

Park 
kiesze-
niowy na 
Zabłociu 

400 000,00

Utworzenie niewielkiego parku na Zabłociu przez zagospo-
darowanie istniejącego terenu zielonego przy ul. Dekerta 15: 
utworzenie ścieżki dla pieszych, nasadzenia zieleni i montaż 
urządzeń małej architektury (ławki, hamaki, leżaki, kącik dla 
dzieci).

Realizacja zadania znacznie poprawi warunki życia Mieszkańców  
poprzez stworzenie możliwości korzystania z parku miejskiego. 
Zagospodarowanie terenu wpłynie na jego walory estetyczne oraz na 
jakość spędzania wolnego czasu przez użytkowników z każdej grupy 
wiekowej. Mieszkańcy zyskają nowe miejsce intergacji i odpoczynku.

11
Saski park 
kieszon-
kowy

350 000,00

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

Projekt zakłada utworzenie parku kieszonkowego. Inwestycja przy-
czyni się do zwiększenia ilości terenów zieleni w dzielnicy. Będzie on 
pełnić funkcję rekreacyjno-wypoczynkowe, a dodatkowo przyczyni 
się do integracji mieszkańców. Inwestycja podniesie walory estetycz-
ne dzielnicy, a co za tym idzie zachęci do spędzania czasu na łonie na-
tury i poprawy samopoczucia.

12

Pitniki 
miejskie 
dla XIII 
Dzielnicy 

220 000,00
Projekt zakłada montaż czterech sztuk pitników miejskich z 
bezpłatną, zimną wodą pitną we wskazanych przez mieszkań-
ców miejscach na terenie dzielnicy XIII Podgórze.  

Wykorzystanie wód deszczowych.

16

Ogólno-
dostępny 
plac zabaw 
przy SP nr 
26

250 000,00

Projekt zakłada budowę nowego, funkcjonalnego placu za-
baw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. 
Krasickiego 34 składającego się z urządzeń: zestawy do za-
baw oraz urządzenia fitness.

Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej spo-
łeczności, rozrywka, możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu 
na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzie-
ży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

18
Mobilna 
scena ple-
nerowa

193 500,00

Projekt ma na celu zakup mobilnej sceny plenerowej, która 
będzie wykorzystana do organizowania imprez i szerzenia 
kultury wśród osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży i 
społeczności lokalnej z dzielnicy XIII.

Realizacja projektu przyczyni się do aktywizacji i integracji osób z zabu-
rzeniami psychicznymi z mieszkańcami dzielnicy XIII Podgórze, a tym 
samym do przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu 
osób będących mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej. Wydarzenia 
odbywające się przy pomocy sceny przyczynią się do efektywnego 
spędzania wolnego czasu przez mieszkańców dzielnicy oraz mieszkań-
ców DPS. Efektem realizacji projektu będzie nowoczesny obiekt, do-
stosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, dzięki któremu teren 
dzielnicy XIII stanie się bardziej atrakcyjny dla mieszkańców.
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19

Uspo-
kojenie 
ruchu na 
Zabłociu

33 900,00
Wprowadzenie fizycznych elementów uspokojenia ruchu na 
ulicach objętych strefą ograniczenia prędkości do 30 km/h na 
Zabłociu.

Projekt zakłada montaż fizycznych elementów uspokojenia ruchu 
(progów zwalniających wyspowych i listwowych) na ulicach Zabłocia, 
na których aktualnie obowiązuje ograniczenie prędkości do 30km/h. 
Projekt ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego 
poprzez zmniejszenie sytuacji przekraczania przez kierujących ograni-
czeń prędkości oraz może przyczynić się do ograniczenia ruchu tran-
zytowego na lokalnych ulicach, poprawiając przy tym komfort życia 
okolicznych mieszkańców przez ograniczenie hałasu i  zanieczyszczeń 
spalinami.

20

Plac zabaw 
w Parku 
Stacja 
Wisła

696 040,00

Projekt placu zabaw zakłada rozbudowę parku Wisła, zapro-
jektowanie i realizację nowej części do aktywnego spędzania 
czasu z atrakcjami przeznaczonymi dla wszystkich mieszkań-
ców w przedziale wiekowym 0-99 lat.

Projekt zakłada rozbudowę parku Wisła o część do aktywnego spę-
dzania czasu z atrakcjami przeznaczonymi zarówno dla dzieci jak i do-
rosłych i osób starszych. Inwestycja przyczyni się do integracji i akty-
wizacji mieszkańców wszystkich grup wiekowych.

22

Mikro 
skwerek 
przy 
rondzie 
Matecz-
nego

150 000,00
Uporządkowanie i zazielenienie okolic przystanku MPK w 
stronę Kamieńskiego. Nasadzenia i ławki.

Projekt zakłada uporządkowanie i zagospodarowanie zielonego skwe-
ru przy rondzie. Inwestycja poprawi estetykę otoczenia oraz stworzy 
przyjemną i zieloną przestrzeń umożliwiającą odpoczynek mieszkań-
com i przyjezdnym przy ruchliwej drodze.

28
Stop uto-
nięciom!

100 000,00

Zadanie polega na doposażeniu jednostki Krakowskiego 
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w sprzęt, 
który niezbędny jest ratownikom do prowadzenia działań na 
terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa 
mieszkańców dzielnicy przebywających na obszarach wodnych.

31

Spotkajmy 
się na 
Parkowej-
-rewitali-
zacja 3.0 
stadionu 
Korony

696 040,00

Spotkajmy się na Parkowej-rewitalizacja 3.0 dawnego stadio-
nu Korony Kraków zakłada kontynuację podjętych od 2015 
roku działań mających na celu przywrócenie blasku jednemu 
z najpiękniej położonych stadionów w Krakowie. 

Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej spo-
łeczności, rozrywka, możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu 
na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzie-
ży i dorosłych mieszkańców Krakowa.
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33

Zielona 
Aleja,   
Myśliwska 
- Ks. Turka

360 000,00

Wykonanie ciągu komunikacyjnego od ulicy Myśliwska  
w kierunku osiedla przy ul. Ks. Wincentego Turka na działce 
gminnej numer 161/25 i 161/28 obręb 17 oraz zagospoda-
rowanie w/w działki oraz działek 161/26 i 161/27,161/29, 
161/30,161/31 obr. 17 przez nasadzenia zieleni.

Wykonanie oświetlonego ciągu komunikacyjnego (pieszo-jezdnego) 
o nawierzchni z kostki bezfazowej od ulicy Myśliwskiej w kierunku 
osiedla przy ul. Ks. Wincentego Turka na działkach gminnych numer 
161/25 i 161/28 obręb P-17 oraz zagospodarowanie w/w działek oraz 
działek 161/26 i 161/27,161/28, 161/29, 161/30, 161/31, 161/32 
obr. P-17 przez nasadzenia zieleni, ustawienie ławek i koszy na śmieci. 
Obecnie mieszkańcy tej części Płaszowa aby przejść pomiędzy ulicą 
Myśliwska i ul. Ks. Turka przemieszczają po powstałym wiele lat temu 
prowizorycznym chodniku z płyt betonowych nie spełniającym wy-
mogów bezpieczeństwa i komfortowego przejścia, który dodatkowo 
przebiega po  działkach 161/3 i 161/4 obr. P-17 będących własnością 
osób prywatnych. 
Tak więc wykonanie nowego oświetlonego fragmentu ciągu komuni-
kacyjnego na działkach  gminnych przyczyni się do poprawy bezpie-
czeństwa i komfortu pieszych przemieszczających się pomiędzy ulicą 
Myśliwską i ul. Ks. Turka czy Koszykarską oraz dodatkowo ureguluje 
dojazd do sąsiadujących posesji. Zagospodarowanie zaś pozostałej 
części działek oraz sąsiednich działek Gminy Kraków poprzez rekulty-
wację zieleni oraz nowe nasadzenia, uatrakcyjni przestrzeń i nawiąże 
charakterem do pobliskiego Parku Rzecznego Ogród Płaszów.

34

Stare Pod-
górze dla 
najmłod-
szych - 
plac zabaw 
na nowo!

300 000,00

Projekt zakłada rewitalizację placu zabaw przy ul. Limanow-
skiego 62 (obok  XLIII Liceum). Plac zabaw wymaga odświe-
żenia aby stać się przyjaźniejszym i bezpieczniejszym dla 
najmłodszych. Projekt przewiduje wymianę urządzeń i wpro-
wadzenie nowych.

Projekt zakłada wymianę i montaż nowych urządzeń zabawowych. 
Rewitalizacja placu zabaw poprawi bezpieczeństwo i warunki zabaw 
oraz spotkań, podniesie walory estetyczne placu, tym samym zachęci 
mieszkańców do integracji i spędzania czasu na świeżym powietrzu.

35
Kraków 
na starej 
fotografii

15 000,00
Projekt zakłada montaż tablicy z archiwalnym zdjęciem dzi-
siejszego placu Bohaterów Getta.

Projekt nie będzie generować kosztów na przyszłość, natomiast  
tablica będzie utrzymywana w ramach bieżącej działalności  
służb miejskich.

38

Lunety 
astrono-
miczno- 
widokowe 
na Kopcu 
Kraka 
(Krakusa)

22 000,00

Projekt zakłada rewitalizację placu zabaw przy ul. Lima-
nowskiego 62 (obok  XLIII Liceum). Plac zabaw wymaga  
odświeżenia aby stać się przyjaźniejszym i bezpieczniejszym  
dla najmłodszych. Projekt przewiduje wymianę urządzeń 
i wprowadzenie nowych.

Projekt zakłada wymianę i montaż nowych urządzeń zabawowych. 
Rewitalizacja placu zabaw poprawi bezpieczeństwo i warunki zabaw 
oraz spotkań, podniesie walory estetyczne placu, tym samym zachęci 
mieszkańców do integracji i spędzania czasu na świeżym powietrzu.
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41

Przystań 
w zielo-
nym 
w drodze 
nad Bagry

450 000,00

Projekt zakłada stworzenie parku kieszonkowego  
w Płaszowie. Ta zielona przystań podniesie komfort życia 
mieszkańców oraz zapewni miejsce wytchnienia dla osób 
przejeżdżających pobliską trasą rowerową i udających się  
w kierunku Zalewu Bagry i Tężni.

Projekt zakłada utworzenie parku kieszonkowego. Inwestycja przy-
czyni się do podniesienia walorów estetycznych okolicy oraz komfortu 
życia mieszkańców. Ponadto park będzie pełnić funkcję wypoczynko-
wą zapewniając miejsce wytchnienia dla rowerzystów i spacerujących 
w stronę zalewu.

42
Aktywnie 
i zdrowo

15 800,00

Projekt zakłada zagospodarowanie czasu wolnego poprzez 
organizacje zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców 
przez okres 10 miesięcy: zajęcia gimnastyczne z elementami 
korekcyjnymi oraz warsztaty nordic walking.

Projekt zakłada zagospodarowanie czasu wolnego poprzez organi-
zację zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców przez okres 
10 miesięcy: zajęcia gimnastyczne z elementami korekcyjnymi oraz 
warsztaty nordic walking.

43

Łączy Nas  
Siłownia / 
Aktywność 
/ Sport

360 000,00
Siłownie zewnętrzne na terenach zielonych 
w dzielnicy Podgórze.

Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznych w dzielnicy Podgórze.
Inwestycja utworzy atrakcyjne przestrzenie sportowe,  
które zaktywizują i zintegrują mieszkańców różnych grup wiekowych.

44
Zielone 
,,SERCE” 
Podgórza

600 000,00

Projekt zakłada rewitalizację terenu zielonego w dzielni-
cy XIII. Ptaki i ich środowisko oraz stworzenie przyjaznego  
im miejsca to aspekty, które będą przewodziły temu projek-
towi. Alejki, ławki, plac zabaw i inne urządzenia edukacyjne.

Projekt zakłada rewitalizację terenu zielonego w dzielnicy XIII. 
Przyczyni się on do wzbogacenia ekosystemu, zwiększenia  
atrakcyjności i podniesienia walorów estetycznych dzielnicy  
co zachęci mieszkańców do aktywnego spędzania czasu na świeżym 
powietrzu i integracji społeczeństwa. 

45

100 drzew 
dla Dziel-
nicy XIII 
Podgórze!

105 000,00

Projekt zakłada nasadzenia min. 100 dużych sadzonek drzew 
(dęby, buki, jesiony i inne) na terenie dzielnicy, w miejscach 
wskazanych przez mieszkańców. 
Tak dla dużych drzew w mieście. Jedno dojrzałe drzewo  
wytwarza tlen dla kilku osób!

Poprawa estetyki terenu i jakości powietrza poprzez powiększenie  
zasobu zieleni w wyniku posadzenia nowych drzew na terenie  
dzielnicy XIII Podgórze.

46

Odświe-
żamy plac 
zabaw 
przy klubie 
Przewóz

100 000,00 Renowacja istniejącego placu zabaw.

Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej  
społeczności, rozrywka, możliwość wspólnego spędzania wolnego 
czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.
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47

800 dar-
mowych 
biletów dla 
seniorów 
do Kina 
„Paradox”

10 000,00
Projekt zakłada zakup 800 darmowych biletów dla seniorów 
do jednego z krakowskich kin studyjnych, kina Paradox.

Aktywizacja seniorów w obszarze kultury.

49

Ławeczki 
oraz maty 
antypo-
ślizgowe 
na Małym 
Basenie 
Korona

55 000,00
Projekt zakład wyposażenie małego basenu na Koronie 
w ławeczki oraz maty antypoślizgowe dookoła niecki 
basenu i w szatni.

Projekt sprzyja poprawie bezpieczeństwa osób korzystających 
z basenu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży 
i dorosłych mieszkańców Krakowa.

53
Przyjazny, 
zielony 
Kabelek

160 000,00

Przedmiotem zadania jest uporządkowanie, udostępnienie  
i w minimalnym stopniu zagospodarowanie terenu zielone-
go znajdującego się pomiędzy ulicą Gipsową a Siemomysła  
w pobliżu osiedla SM Kabel. 

Projekt zakłada uporządkowanie i zagospodarowanie terenu  
zielonego. Inwestycja poprawi estetykę otoczenia oraz stanie się 
atrakcyjnym miejscem odpoczynku i rekreacji w przestrzeni miejskiej 
co przyczyni się do poprawy jakości życia i integracji mieszkańców.

54

Doświe-
tlenie 
przejść dla 
pieszych

300 000,00
Doświetlenie przejść dla pieszych ul. Przewóz (2 przejścia), 
ul. Myśliwska wraz z aktywnym systemem.

Doświetlenie i aktywne oznakowanie wskazanych przejść  
dla pieszych znacznie poprawi bezpieczeństwo i komfort zarówno 
pieszych na przejściu jak i kierowców dojeżdżających do przejść.

56

Wielkie 
sprzątanie 
Kamie-
niołomu 
Libana

120 000,00
W ramach wielkiego sprzątania Kamieniołomu 
zostaną usunięte śmieci i mniejsze pozostałości budowlane.

Projekt zakłada sprzątanie Kamieniołomu Liban. 
Realizacja poprawi estetykę otoczenia oraz będzie sprzyjać ochronie 
tego unikatowego  i cennego pod względem przyrodniczym terenu.

58

Nowe życie 
kolorowych 
schodów 
- do 3 x 
sztuka

35 000,00
Projekt przewiduje odremontowanie 
kolorowych schodów na ul. Tatrzańskiej.

Wykonanie remontu i odmalowania schodów przy ul. Tatrzańskiej 
znacznie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców oraz poprawi estety-
kę umiejscowionego na nich projektu artystycznego. 
Warunkiem rozpoczęcia remontu schodów jest ukończenie przez  
Inwestora trwających obecnie prac związanych z remontem kamienicy 
przy ul. Tatrzańskiej i ul. Potebni.
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1

100 
nowych 
drzew w 
dzielnicy 
2.0

105 000,00

Po wielkim sukcesie zeszłorocznego projektu próbujemy  
ponownie. Zadanie ma na celu zwiększenie ilości drzew  
na czyżyńskich osiedlach w rejonach najbardziej intensywnej 
zabudowy mieszkaniowej.

Poprawa estetyki terenu i jakości powietrza poprzez powiększenie 
zasobu zieleni w wyniku posadzenia nowych drzew na czyżyńskich 
osiedlach.

2

Tyrolka 
na placu 
zabaw - 
ogródek 
im. Babci 
Zosi

55 000,00

Doposażenie placu zabaw w pierwszą tyrolkę w tym rejo-
nie Czyżyn. Ogródek im. Babci Zosi jest najpopularniejszym  
i największym placem zabaw na 2 Pułku Lotniczego, a nowe 
unikalne urządzenie zwiększy jego atrakcyjność.

Projekt zakłada montaż tyrolki w Ogródku im. Babci Zosi. 
Inwestycja ta będzie atrakcyjnym urozmaiceniem placu zabaw,  
które przyciągnie i zachęci dzieci do aktywnego spędzania czasu  
i integracji mieszkańców.

3

Klasy,  Al-
fabet, Tar-
cze  - Gry 
Podwór-
kowe 

8 000,00

Gry terenowe to edukacja przez zabawę, ćwiczenie koor-
dynacji ruchowej, rozwijanie umiejętności pracy w grupie  
oraz szeroka gama scenariuszy gier chodnikowych zachęci  
do aktywnego, kreatywnego spędzania czasu na zewnątrz.

Projekt zakłada wykonanie na nawierzchni gier terenowych takich jak 
klasy, alfabet, tarcze. Inwestycja stworzy atrakcyjną przestrzeń, która 
zachęci dzieci do aktywnego i kreatywnego spędzania czasu na świe-
żym powietrzu. Gry terenowe ponadto sprzyjać będą ćwiczeniu koor-
dynacji ruchowej oraz integracji społecznej.

5

Bez-
pieczniej 
wzdłuż 
ulicy 
Ciepłow-
niczej

45 000,00
Projekt przewiduje remont chodnika w ulicy Ciepłowniczej  
od ul. Szafrańskiej w kierunku ul. Nowohuckiej na długości 
ok. 70 m. Wymiana na kostkę bezfazową.

Remont chodnika przyczyni się do poprawy infrastruktury drogowej 
w Łęgu oraz zwiększy bezpieczeństwo korzystających z przedmioto-
wego chodnika

6

Park Kie-
szonkowy 
os. Dywi-
zjonu 303 
okolice 
dawnego 
pasa

385 000,00

Budowa parku kieszonkowego na os. Dywizjonu 303 -  
zagospodarujmy do tej pory zaniedbany kawałek tere-
nu. Dodatkowe nasadzenia poprawią estetykę miejsca,  
a mała architektura stworzy to miejsce przyjaznym dla lokal-
nej społeczności.

Projekt zakłada utworzenie parku kieszonkowego. Inwestycja przy-
czyni się do wzrostu terenów zieleni w Dzielnicy XIV Czyżyny. Będzie 
on pełnić funkcję rekreacyjno-wypoczynkowe, a dodatkowo przyczyni 
się do integracji mieszkańców. Inwestycja podniesie walory estetycz-
ne dzielnicy i stworzy miejsce przyjaznym dla lokalnej społeczności,  
a co za tym idzie zachęci do spędzania czasu na łonie natury.

Nr
projektu

Tytuł
projektu

Szacunkowy 
koszt (w zł)

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków 
w przypadku realizacji zadania
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11

Maseczka 
ochronna 
dla Czyży-
nianina!

123 784,00
Projekt polega na zakupie maseczek ochronnych baweł-
nianych w ilości 30 946 sztuk dostępnych dla mieszkańców 
Dzielnicy XIV Czyżyny.

Projekt zakłada zakup bawełnianych maseczek ochronnych dla każ-
dego mieszkańca dzielnicy Czyżyny. Liczba planowanych do kupie-
nia maseczek odpowiada liczbie mieszkańców dzielnicy Czyżyny  
tj. 30 946 (stan na dzień 31 grudnia 2019 roku). Każdemu mieszkańco-
wi będzie przysługiwała jedna maseczka. Szacunkowy koszt realizacji 
zadania to 123 784,00 zł.  

12

Czyżynśki 
minigolf 
- budowa 
pola do 
gry dla 
każdego!

500 000,00
Projekt zakłada budowę profesjonalnego pola do gry w mini 
golfa, składającego się z 18 dołków, w których należy umie-
ścić piłeczkę przy określonej liczbie prób. 

Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej spo-
łeczności, rozrywka, możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu 
na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzie-
ży i dorosłych mieszkańców Krakowa. W przypadku wykonania zada-
nia zarządcą będzie ZZM.

14
Mali 
Ratownicy

5 000,00

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z obsłu-
gą AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) dla dzieci  
z przedszkoli i szkół z terenu Krakowa. 
Zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych.

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy  
i obsługi defibrylatora AED adresowanych do dzieci z przedszkoli, 
szkół i placówek działających na terenie dzielnicy XIV Miasta Krakowa 
oraz zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych (plakaty, maskot-
ki, odblaski, kubki, smycze itp.). 
Szacunkowy łączny koszt realizacji zadania wynosi: 5 000,00 zł. Na-
uka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED pomoże przełamać barierę 
strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defi-
brylatora oraz przyczyni się do wykształcenia prawidłowej postawy 
uczestników szkoleń wobec sytuacji związanych z zagrożeniem zdro-
wia i życia oraz umiejętności zachowania się. 
Realizacja tego projektu może pozytywnie wpłynąć na podniesienie 
poziomu i jakości wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przed-
medycznej, w szczególności poprzez użycie automatycznych defibry-
latorów zewnętrznych. 
Uczestnictwo w szkoleniach może  przyczynić się do ograniczenia licz-
by zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia. 
Realizacja ww. zadania w ramach budżetu obywatelskiego nie powo-
duje konsekwencji finansowych dla Gminy Miejskiej Kraków w kolej-
nych latach. 

15

Remont 
ulicy Na-
strojowej 
wraz  
z pobocza-
mi podjaz-
dami

400 000,00
W ulicy w 2018 roku były wymieniane instalacje gazowe, 
stan chodników i nawierzchni ul. Nastrojowej jest fatalny.

Projekt zakłada  wykonanie remontu ul. Nastrojowej na odcinku  
od ul. Gałczyńskiego do ul. Kwiatów Polskich. Remont ulicy Nastro-
jowej przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury 
drogowej w Starych Czyżynach oraz poprawy jej estetyki. Zwiększy 
bezpieczeństwo uczestników ruchu jak i pieszych.
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17

Park 
kieszon-
kowy po 
wschod-
niej części 
pasa star-
towego

300 000,00

Działka 157/226 to teren, który ma duży potencjał, ale obec-
nie jest bardzo zaniedbana. Przy otaczającej gęstej zabudowie 
dobrze by było go uporządkować i udostępnić mieszkańcom. 
Dajmy mu nowe życie, zyskując kolejną zieloną oazę!

Projekt zakłada utworzenie parku kieszonkowego. Inwestycja przy-
czyni się do wzrostu terenów zieleni w dzielnicy Czyżyny. Będzie on 
pełnić funkcję rekreacyjno-wypoczynkowe, a dodatkowo przyczyni 
się do integracji mieszkańców. Inwestycja podniesie walory estetycz-
ne dzielnicy i stworzy miejsce przyjaznym dla lokalnej społeczności,  
a co za tym idzie zachęci do spędzania czasu na łonie natury.

19

Profe-
sjonalne 
zajęcia 
biegowo-
-ruchowe 
na terenie 
Dz. XIV

4 800,00

Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców naszej dziel-
nicy, a w szczególności dzieci i młodzieży, poprzez organiza-
cję, profesjonalnych, bezpłatnych zajęć biegowo-ruchowych 
na terenie naszych osiedli.

Zagospodarowanie czasu wolnego i zachęcanie do aktywności fizycz-
nej wśród mieszkańców dzielnicy, a w szczególności w wśród dzieci  
i młodzieży, poprzez organizację profesjonalnych zajęć biegowo- 
ruchowych. 

20

Oświe-
tlony 
Skatepark 
w Parku 
Lotników 
Polskich

100 000,00
Celem projektu jest wykonanie oświetlenia na skateparku 
znajdującego się w Parku Lotników Polskich, dając możliwość 
uprawiania sportów miejskich po zmroku do godziny 23:00.

Projekt zakłada wykonanie oświetlenia skateparku. Inwestycja umoż-
liwi uprawianie sportów miejskich po zmroku co przyczyni się to  
do aktywizacji i integracji mieszkańców, zwłaszcza dzieci i młodzieży. 

21
Odpocznij 
przy Orliń-
skiego

10 000,00
Nowe nasadzenia krzewów na miejskich działkach 
w okolicy ul. Orlińskiego.

Zakres projektu został ograniczony do nasadzeń krzewów na wskaza-
nych działkach. Realizacja projektu podniesie walory estetyczne okoli-
cy oraz wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców i ich integrację.

24

Kosze na 
śmieci 
i ławki 
wzdłuż ul. 
Orlińskie-
go i Wło-
darczyka

14 000,00
Dodatkowe ławki i kosze na śmieci wzdłuż ulicy Orlińskiego 
i Włodarczyka.

Projekt zakłada montaż koszy i ławek parkowych wzdłuż ulicy  
Orlińskiego. Inwestycja ta pozytywnie wpłynie na czystość ulicy oraz  
komfort spacerujących. Zachęci mieszkańców do aktywniejszego  
spędzania czasu na świeżym powietrzu.

25

Pas 
startowy 
miejscem 
spotkań 
– koszy-
kówka 
na pasie

47 700,00

Zostańmy na nowo gospodarzami pasa startowego  
i zatrzymajmy jego degradację. Celem projektu jest zrobienie 
pierwszego kroku w stronę przekształcenia pasa startowego  
w „Czyżyński rynek” - miejsce spotkań i rekreacji mieszkań-
ców pobliskich osiedli. 

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.
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26
Miejsce 
relaksu  
i zabawy

150 000,00

Zielona przestrzeń odpoczynku i rozrywki, ogród relaksacyj-
ny, Park Kieszonkowy będący uzupełnieniem dla Samoloto-
wego Parku Jordanowskiego po południowej stronie działek 
147/1 i 157/2.

Projekt zakłada utworzenie parku kieszonkowego. Inwestycja poprawi 
estetykę otoczenia oraz stanie się atrakcyjnym miejscem odpoczynku 
i rekreacji w przestrzeni miejskiej co przyczyni się do poprawy jakości 
życia i integracji mieszkańców.

28

Oświetle-
nie chod-
nika obok 
Lotniczego 
Parku 
Jordanow-
skiego

60 000,00
Oświetlenie chodnika wzdłuż Lotniczego 
Parku Jordanowskiego

Projekt zakłada wykonanie oświetlenia chodnika zlokalizowanego  
na działkach nr 147/1 oraz 147/2 obr 7 Nowa Huta, wzdłuż ogrodze-
nia placu zabaw w os. Dywizjonu 303. Oświetlenie chodnika zwiększy 
komfort oraz bezpieczeństwo osób korzystających z chodnika, szcze-
gólnie w okresie zimowym.

31

Bariero-
-siedziska 
przy 
przystan-
ku przy 
ul. Stella 
Sawic-
kiego  os. 
Dywizjo-
nu 303 
kierunek 
Wiślicka

10 000,00
Bariero-siedziska przy wiacie przystankowej 
przy ul. Stella-Sawickiego - przystanek o nazwie 
„os. Dywizjonu 303” kierunek Wiślicka.

Możliwość skorzystania z bariero-siedzisk przez osoby 
oczekujące na przystanku, seperacja części chodnika.

32

Darmo-
we kino 
plenerowe 
dla miesz-
kańców 
w Parku 
Lotników!

30 000,00

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

•  integracja lokalnej społeczności, wzajemne poznanie się mieszkańców
• wzbogacanie sceny kulturowej dzielnicy, zapewnienie interesującej    
oferty kulturalnej
• ożywienie Parku Lotników Polskich, kreacja nowego miejsca 
dla społeczności
• budowa marki Budżetu Obywatelskiego oraz podmiotów 
zaangażowanych w jego realizację - UMK.”

33

Mobilne 
lodowisko 
w Czyży-
nach! 

390 000,00

Projekt zakłada utworzenie w Dzielnicy XIV Czyżyny sezo-
nowego mobilnego lodowiska. Mogłyby z niego korzystać 
dzieci i dorośli. Do południa mogłyby się tam odbywać lekcje 
wychowania fizycznego. Popołudniu ślizgawka byłaby ogól-
nodostępna.

Lodowisko będzie służyło mieszkańcom dzielnicy.
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36

800 dar-
mowych 
biletów dla 
seniorów 
do Kina 
„Paradox”

10 000,00
Projekt zakłada zakup 800 darmowych biletów dla seniorów 
do jednego z krakowskich kin studyjnych, kina Paradox.

Aktywizacja seniorów w obszarze kultury.

37

Park kie-
szonkowy 
w okolicy 
dawne-
go pasa 
lotniska

380 000,00
Budowa parku kieszonkowego w centralnej części czyżyń-
skich osiedli. Ochrońmy ostatnie skrawki wolnej przestrzeni 
od zabudowy. 

Projekt zakłada budowę parku kieszonkowego. Inwestycja przyczyni 
się do wzrostu terenów zieleni na Czyżynach. Będzie on pełnić funkcję 
rekreacyjno-wypoczynkowe, a dodatkowo przyczyni się do integra-
cji mieszkańców. Inwestycja podniesie walory estetyczne dzielnicy,  
a co za tym idzie zachęci do spędzania czasu na łonie natury i poprawy 
samopoczucia mieszkańców.

38

Równym 
chodni-
kiem do 
Parku 
Lotników

100 000,00

Projekt przewiduje remont chodnika prowadzącego do Parku 
Lotników w Alei Jana Pawła II od skrzyżowania z ul. Stella Sa-
wickiego do budynku nr 88. Chodnik powinien być zrealizo-
wany z nawierzchni asfaltowej.

Remont chodnika przyczyni się do poprawy stanu technicznego ciągu 
pieszego, poprawy jego estetyki oraz zwiększy komfort korzystających 
z chodnika.

40

Budowa 
mini- 
fontanny  
w Parku 
Im. 
Generała 
Skalskiego

542 700,00
Budowa małej fontanny w parku im. gen. Skalskiego. 
Obecnie zaniedbany park jest miejscem wypoczynku kilku 
tysięcy ludzi z pobliskich osiedli.

Projekt zakłada budowę małej fontanny w parku. Inwestycja popra-
wi estetykę i atrakcyjność parku. Zachęci mieszkańców do spacerów 
i stanie się lokalnym miejscem spotkań, a tym samym przyczyni się  
do integracji społeczeństwa.

43

Budowa 
boiska  
o na-
wierzchni 
bezpiecznej

370 000,00

Budowa boiska z pianki poliuretanowej na działce 118/47 
obręb 7 Nowa Huta. W tym obszarze jest brak ogólnodostęp-
nego boiska wielofunkcyjnego dla mieszkańców. Dodatkowo 
będzie ono uzupełnieniem infrastruktury szkolnej.

Projekt zakłada wykonanie boiska z pianki poliuretanowej. Inwesty-
cja stworzy przyjazną przestrzeń służącą wypoczynkowi i rekreacji  
na świeżym powietrzu, a ponadto przyczyni się do integracji i aktywi-
zacji mieszkańców zwłaszcza dzieci i młodzież.

44

Dopo-
sażenie 
ogródka 
jordanow-
skiego 
przy 
cukierni

542 720,00
Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicz-
nym – doposażenie istniejącego ogródka jordanowskiego  
przy ul. Franciszka Hynka w Krakowie.

Projekt zakłada budowę obiektów małej architektury w ogródku  
jordanowskim. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo i stworzy atrak-
cyjną przestrzeń rekreacyjno-relaksacyjną, która zachęci miesz-
kańców do spędzania czasu na świeżym powietrzu oraz będzie  
sprzyjać integracji społecznej. 
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2

Fit Park 
dla 
zdrowia  
i urody!

170 000,00

Projekt przewiduje instalację kilku urządzeń zewnętrznych 
do ćwiczeń i rekreacji, z których będą mogli korzystać wszy-
scy mieszkańcy w każdym wieku. Będą to urządzenia typu: 
wyciąg, podciąg, ławeczka, wioślarz, krzesło, prasa nożna, 
wahadło, rowerek.

Projekt zakłada utworzenie siłowni zewnętrznej. Inwestycja stanie się 
atrakcją dzielnicy, która sprzyjać będzie integracji społeczeństwa oraz 
aktywnemu spędzaniu czasu na świeżym powietrzu.

3

Nowe 
zbiory 
oraz prasa 
w biblio-
tece

30 000,00

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

Promocja czytelnictwa wśród mieszkańców dzielnicy, zwiększenie 
ilości zakupionych nowości wydawniczych oraz rozszerzenie oferty 
dostępnych czasopism.

4

Sygna-
lizacja 
świetlna  
i głosowa 

510 000,00
Projekt zakłada stworzenie sygnalizacji świetlnej i głoso-
wej w obrębie dzielnicy Mistrzejowice, która ułatwiłaby  
przemieszczanie się m.in. osób niewidomych.

Budowa sygnalizacji świetlnej z uwzględnieniem głosowej na przej-
ściu dla pieszych ul. Jancarza (za skrzyżowaniem z ul. Srebrnych Orłów  
w kierunku przychodni NZOZ Apex 2000) oraz przebudowa sygna-
lizacji na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Miśnieńską  
zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo użytkowników, zwłaszcza osób 
niewidomych i słabo widzących, a także zmniejszy ilość wypadków.

5

Sprzęt 
kompute-
rowy dla 
Biblioteki 
Klubu 
Kuźnia 
OKN

20 000,00
Zakup sprzętu komputerowego dla bibliotekarzy i czytelni-
ków Biblioteki Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury im. Norwida  
w Krakowie.

Nowy sprzęt komputerowy umożliwi lepszą i bezpieczniejszą pracę 
bibliotekarzom. Czytelnikom zapewni wyższy standard korzystania  
z zasobów bibliotecznych w sieci oraz dostępnych stanowisk kompu-
terowych.

6

Książki 
i audio-
booki dla 
Biblioteki 
Klubu 
Kuźnia 
OKN

12 000,00
Wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych: 
książek i audiobooków dla Biblioteki Klubu Kuźnia OKN  
w roku 2021.

Wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Klubu Kuźnia o wartościowe  
pozycje książkowe i audiobooki. 
Poprawa jakości księgozbioru biblioteki. 
Zwiększenie dostępności mieszkańców dzielnicy do dobrej literatury. 
Zwiększenie dostępności do nowości literackich. 
Zmniejszenie wykluczenia osób niewidzących i niedowidzących dzięki 
większej dostępności audiobooków.

Nr
projektu

Tytuł
projektu

Szacunkowy 
koszt (w zł)

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków 
w przypadku realizacji zadania
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9

Spirala 
kosmiczna 
- odno-
wienie 
rzeźby 
Antoniego 
Hajdec-
kiego

100 000,00

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

Projekt zakłada renowację rzeźby oraz jej otoczenia.
Inwestycja wpłynie na poprawę estetyki otoczenia 
oraz podniesie walor kulturowy dzielnicy.

10

Zielone 
Mistrze-
jowice 
– weeken-
dowy letni 
program 
kulturalny

33 000,00

Weekendowy letni program kulturalny realizowany przez  
3 letnie tygodnie na terenach zielonych Mistrzejowic i w Klu-
bie Kuźnia. Będzie to czas pikników, rowerowych wypraw, 
jogi na trawie i różnorodnych warsztatów adresowanych  
do wszystkich mieszkańców.

Projekt zintegruje społeczność lokalną, zapewni mieszkańcom  
ciekawy sposób na spędzenie wolnego czasu, pozwoli lepiej poznać 
dzielnicę, umożliwi uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych,  
poprawi poziom wiedzy na temat kultury.

11

Bezpiecz-
niej  
w Mistrze-
jowicach 
- spokojne 
osiedla!

99 600,00

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

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy.

12

Zielone 
Mistrze-
jowice 
- Zasadź 
swoje 
drzewko! 
5.0

105 000,00

Projekt zakłada posadzenie 100 drzew na terenie dzielnicy XV 
Mistrzejowice według wskazań Rady Dzielnicy XV Mistrzejo-
wice oraz wniosków mieszkańców. Mieszkańcy powinni mieć 
możliwość składania wniosków, gdzie należy poszczególne 
drzewka zasadzić.

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

13
Kino pod 
chmurką

70 000,00

To kolejna, czwarta już edycja zwycięskiego projektu kultu-
ralnego w Mistrzejowicach. Obejmuje on organizację darmo-
wych pokazów filmowych dla mieszkańców dzielnicy, które 
odbywać się będą na terenach zielonych w letnie popołudnia 
i wieczory. 

1. Integracja mieszkańców dzielnicy. 
2. Wartościowa i bezpłatna propozycja na spędzenie wolnego czasu, 
wakacji w mieście. 
3. Popularyzacja kinematografii. 
4. Stałość wydarzenia (byłaby to 4. edycja wydarzenia) da mieszkań-
com poczucie, że dba się o nich i ich potrzeby.
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14
Mali 
Ratownicy

5 000,00

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z obsłu-
gą AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) dla dzieci  
z przedszkoli i szkół z terenu Krakowa. 
Zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych.

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy  
i obsługi defibrylatora AED adresowanych do dzieci z przedszkoli, 
szkół i placówek działających na terenie dzielnicy XV Miasta Krakowa 
oraz zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych (plakaty, maskot-
ki, odblaski, kubki, smycze itp.). 
Szacunkowy łączny koszt realizacji zadania wynosi: 5 000,00 zł.  
Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED pomoże przełamać ba-
rierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu 
defibrylatora oraz przyczyni się do wykształcenia prawidłowej posta-
wy uczestników szkoleń wobec sytuacji związanych z zagrożeniem 
zdrowia i życia oraz umiejętności zachowania się. 
Realizacja tego projektu może pozytywnie wpłynąć na podniesienie 
poziomu i jakości wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przed-
medycznej, w szczególności poprzez użycie automatycznych defibry-
latorów zewnętrznych. 
Uczestnictwo w szkoleniach może  przyczynić się do ograniczenia 
liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia. Re-
alizacja ww. zadania w ramach budżetu obywatelskiego nie powoduje 
konsekwencji finansowych dla Gminy Miejskiej Kraków w kolejnych 
latach. 

16
Zielony 
przystanek

53 000,00
Projekt zakłada zamontowanie specjalnej infrastruktury przy 
przystankach MPK porośniętej roślinami pnącymi i kwiatami 
na terenie dzielnicy Mistrzejowice.

Projekt zakłada montaż przy wybranych przystankach specjalnej  
infrastruktury porośniętej roślinami pnącymi. Przyczyni się to do  
poprawy estetyki wiat przystankowych i ich okolicy, a także wpłynie 
na poprawę komfortu korzystania z transportu publicznego i odbioru 
wizerunku miasta przez mieszkańców i turystów.

17
Bezpieczna 
zebra

14 000,00

Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa użytkowników 
na przejściach dla pieszych, niewyposażonych w sygnaliza-
cję świetlną, poprzez zwiększenie widoczności tych przejść, 
polegającą na wykonaniu oznakowania poziomego w niżej 
wymienionych lokalizacjach: ul. Jancarza przy zwężeniu od 
strony torów kolejowych, ul. Miśnieńska przy Szkole Pod-
stawowej Nr 126, ul. Wawelska przy połączeniu z ul. Nagło-
wicką, ul. Piasta Kołodzieja w rejonie bloku 51 Os. Piastów,  
ul. Piasta Kołodzieja przy Urzędzie Skarbowym, ul. Popieli-
dów przy Bloku 31 na Os. Piastów.

Montaż elementów odblaskowych na podstawie opracowanych  
projektów organizacji ruchu na wskazanych przejściach dla pieszych 
poprawi komfort i bezpieczeństwo użytkowników.

19

Ławki par-
kowe na 
Plantach 
Mistrzejo-
wickich

35 000,00
Montaż nowych ławek parkowych w górnej części Plant  
Mistrzejowickich, na trasie - od S.P. nr 144 do Fortu  
Batowice nr 48.

Projekt zakłada montaż ławek parkowych wzdłuż alejek. 
Inwestycja ta pozytywnie wpłynie na komfort spacerujących  
co zachęci mieszkańców do aktywniejszego korzystania z Plant  
Mistrzejowickich oraz spędzania czasu na świeżym powietrzu.
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20

Siłownia 
w plene-
rze dla 
każdego-
-Planty  
Mistrzejo-
wickie 

85 000,00
Montaż 3 - potrójnych urządzeń do ćwiczeń w plenerze, na 
terenie Plant Mistrzejowickich, w bliskiej odległości od Szko-
ły Podstawowej nr 144 oraz sceny. 

Projekt zakłada montaż urządzeń do ćwiczeń w plenerze. 
Plenerowa siłownia uatrakcyjni okolicę co pozytywnie wpłynie  
na aktywizację i integrację mieszkańców różnych grup wiekowych.

23

Mobilne 
lodowisko 
w Mistrze-
jowicach 

390 000,00

Projekt zakłada utworzenie w Dzielnicy XV Mistrzejowice se-
zonowego mobilnego lodowiska. Mogłyby z niego korzystać 
dzieci i dorośli. Do południa mogłyby się tam odbywać lekcje 
wychowania fizycznego. Popołudniu ślizgawka byłaby ogól-
nodostępna.

Lodowisko będzie służyło mieszkańcom dzielnicy 
w sezonie zimowym 2021/2022.

25

Zielona 
Aleja Bora 
Komorow-
skiego w 
Dzielnicy 
Mistrzejo-
wice

80 000,00

Projekt zakłada zmianę charakteru ruchliwej i uciążliwej  
ul. Bora-Komorowskiego poprzez nasadzenia drzew, krze-
wów, kwiatów i pnączy w pasie drogowym ul. Bora-Komo-
rowskiego i w jego sąsiedztwie.

Projekt zakłada nasadzenia drzew, krzewów, bylin i pnączy w pasie 
drogowym. Inwestycja przyczyni się do zwiększenia ilości zieleni przy-
drożnej co pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki i jakości czystości 
powietrza. Ponadto zieleń poprawi jakość życia osób korzystających 
ze ścieżek na co dzień.

27

800 dar-
mowych 
biletów 
dla 
seniorów 
do Kina 
„Paradox”

10 000,00
Projekt zakłada zakup 800 darmowych biletów dla seniorów 
do jednego z krakowskich kin studyjnych, kina Paradox.

Aktywizacja seniorów w obszarze kultury.

28

Zdrowy 
kręgosłup 
- bezpłat-
ne zajęcia 
gimna-
styczne 
2021

4 780,00

Projekt „Zdrowy kręgosłup” pomimo, że jest realizowany od 
dwóch lat w ramach zadań z budżetu obywatelskiego jest bar-
dzo oczekiwany przez mieszkańców ze względu na dostęp-
ność w miejscu zamieszkania, brak kosztów oraz formalności 
dla uczestników. 

Projekt zakłada prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób 
dorosłych, kobiet i mężczyzn mieszkańców dzielnicy XV Mistrze-
jowice ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń wzmacniających  
i rozciągających mięśnie kręgosłupa. 
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29
Siłownia 
na Oświe-
cenia

300 000,00
Projekt zakłada budowę siłowni na świeżym powietrzu. 
Lokalizacja na terenie zielonym obok strefy relaksu w okolicy 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5.

Projekt zakłada budowę siłowni na świeżym powietrzu oraz nasa-
dzenia roślin. Inwestycja wzbogaci okolicę poprzez stworzenie kom-
pleksu sportowo-rekreacyjnego, który zintegruje i zachęci miesz-
kańców wszystkich grup wiekowych do aktywnego spędzania czasu,  
a co za tym idzie poprawy jakości życia. 

30

Zajęcia 
taneczne - 
bezpłatne 
dla miesz-
kańców 
Dzielnicy 
XV

3 340,00

Projekt dotyczy grupowych zajęć tanecznych dla mieszkań-
ców dzielnicy XV Mistrzejowice. Podczas zajęć ruch w rytmie 
tańca będzie nauką układów tanecznych, tańców integracyj-
nych, zespołowych bez konieczności przyprowadzania part-
nera.   

Projekt dotyczy grupowych zajęć tanecznych dla mieszkańców  
dzielnicy XV Mistrzejowice. Podczas zajęć ruch w rytmie tańca będzie 
nauką układów tanecznych, tańców integracyjnych, zespołowych.

31

Trasa 
biegowa w 
Mistrzejo-
wicach

250 000,00

Wyznaczenie trasy dla biegaczy na terenie dzielnicy. Trasa 
powinna być jak najdłuższa (najlepiej w formie pętli) i być 
poprowadzona głównie przez tereny zielone-rekreacyjne. 
Wyznaczenie trasy powinno być poprzedzone konsultacjami. 

Projekt zakłada wyznaczenie trasy biegowej w Mistrzejowicach. 
Stworzenie specjalnej trasy dla biegaczy poprawi bezpieczeństwo  
i komfort użytkowników, a ponadto zachęci mieszkańców  
do tej aktywności fizycznej.

32

Na rolkach 
i desko-
rolce po 
Plantach 
Mistrzejo-
wickich

135 000,00

Projekt przewiduje wymianę alejek z kostki fazowanej  
na Plantach Mistrzejowickich na nawierzchnię asfaltową,  
dogodną dla rolkarzy, deskorolkarzy ale także „zwykłych”  
pieszych, w tym osób z wózkami i na wózkach.

Projekt zakłada wymianę alejek z kostki na nawierzchnię asfaltową. 
Inwestycja poprawi bezpieczeństwo i komfort korzystających z Plant 
na co dzień, w szczególności rolkarzy, deskorolkarzy, rodziców z wóz-
kami dziecięcymi i osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
Przyczyni się to także do aktywniejszego spędzania czasu na świeżym 
powietrzu przez mieszkańców, ale także turystów.
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3

Bezpiecz-
na droga 
na Plac 
Bieńczycki

90 000,00

Zadanie obejmuje budowę oświetlenia chodnika wzdłuż  
ul. Obrońców Krzyża na odcinku od skrzyżowania ulic Macie-
ja Wielgusa do końca działki 310 obr.8 Nowa Huta. Obecnie 
kluczowy dla Bieńczyc chodnik po modernizacji oświetlenia 
ulicznego jest ciemny i wręcz niebezpieczny. Zadanie wpłynie 
pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa w dzielnicy.

Wykonanie oświetlenia chodnika wzdłuż odcinka ulicy Obrońców 
Krzyża znacznie poprawi poczucie bezpieczeństwa mieszkańców 
dzielnicy oraz klientów pobliskiego placu targowego oraz polepszy 
komfort ich życia.

4

Doświe-
tlenie 
chodnika 
prowadzą-
cego do 
Szpitala 
Rydygiera

70 000,00

W Szpitalu Rydygiera oprócz Oddziału Ratunkowego znajdu-
je się również Świąteczna i Nocna Opieka Medyczna, chod-
nik prowadzący do szpitala od Ronda Hipokratesa po stronie  
pętli tramwajowej pozbawiony jest oświetlenia - wskazany 
jest montaż oświetlenia.

Wykonanie chodnika na działce gminnej znacznie poprawi poczu-
cie bezpieczeństwa mieszkańców oraz pacjentów i pracowników  
pobliskiego szpitala oraz poprawi komfort ich życia.

5

Kwitnące 
Magnolie 
w Bieńczy-
cach

15 000,00
Zadanie polega na nasadzeniu pięknych kwitnących magnolii 
na terenie Bieńczyce.

Poprawa estetyki terenu i jakości powietrza poprzez powiększe-
nie zasobu zieleni w wyniku posadzenia pięknie kwitnących drzew  
na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce. Drzewa wzbogacą tereny zieleni 
tym samym zachęcając mieszkańców do aktywnego spędzania czasu  
na świeżym powietrzu.

6
Książka 
dla 
każdego

34 000,00

Zakup nowości wydawniczych dla dorosłych, dzieci  
i młodzieży, gier planszowych oraz kodów dostępu do platfor-
my e-booków do Filii nr 50 oraz Filii nr 51 Biblioteki Kraków 
zlokalizowanych na terenie Dzielnicy XVI. 
Organizacja spotkań autorskich.

Promocja czytelnictwa wśród mieszkańców, 
rozszerzenie oferty edukacyjno-kulturalnej.

10

„W zdro-
wym ciele, 
zdrowy 
duch – 
świętuj „5” 
z NAS”

28 000,00

Plenerowy piknik rodzinny dla mieszkańców Dzielnicy 
XVI Bieńczyce. Atrakcje: mecze pn, gry i zabawy ruchowe,  
konkursy sportowe i wiedzy o Nowej Hucie, pokazy sprzę-
tu ppoż, pokazy żonglerki piłkarskiej, dmuchańce, catering. 
Czerwiec, sobota, godz.14.00 – 20.00.

Projekt zakłada organizację pikniku rodzinnego  dla mieszkańców 
Dzielnicy XVI Bieńczyce. W imprezie konkursy sportowe, mecze,  
gry i zabawy ruchowe.

11
Boisko 
to nie 
wszystko

56 000,00

Zakup nowego sprzętu sportowego zwiększy dostępność 
społeczności lokalnej do sportu, umożliwi promocję zdrowe-
go trybu życia, zapewni profesjonalizację, bezpieczeństwo 
imprez sportowo-rekreacyjnych, szkolenia w NAS, SSPN 
MZPN, KS Wanda 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.

Nr
projektu

Tytuł
projektu

Szacunkowy 
koszt (w zł)

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków 
w przypadku realizacji zadania
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12
Zaczytaj 
się w Bień-
czycach

56 000,00

Zaczytaj się w Bieńczycach, to projekt przeznaczony dla tych, 
którzy lubią czytać. Zasada jest prosta idziesz do najbliż-
szej biblioteki w swojej dzielnicy, pobierasz kod, wczytujesz  
go na platformie i przenosisz się do Świata wybranej książki. 

Promocja czytelnictwa wśród mieszkańców, 
popularyzacja innej formy czytania.

13 Dobry Pan 30 000,00

Dobry Pan to pan, który sprząta po swoim pupilu. 
Łatwo o tym zapomnieć i dlatego w Bieńczycach na traw-
nikach pojawią się „przypominajki” w postaci tabliczek  
na drewnianych słupkach z napisem „Posprzątaj po swoim 
psie. Dziękuję.”

Projekt zakłada montaż tabliczek i koszy na psie odchody w dzielnicy 
XVI Bieńczyce. Inwestycja będzie mieć walor edukacyjny, a ponadto 
przyczyni się do poprawy jakości życia i czystości terenów spacero-
wych w dzielnicy.

14
Zielone 
Bieńczyce

80 000,00
Zazieleńmy naszą Dzielnicę. Projekt zakłada przeprowadze-
nie nowych nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów według 
wskazań mieszkańców dzielnicy.

Poprawa estetyki terenu i jakości powietrza poprzez powiększenie 
zasobu zieleni w wyniku posadzenia nowych drzew, krzewów oraz 
roślin ozdobnych na ulicach dzielnicy XVI Bieńczyce. Nowe nasadze-
nia dodatkowo będą pozytywnie wpływać na jakość życia mieszkań-
ców i zachęci do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

15

Bień-
czyckie 
paprocie 
i szałwie

16 000,00

Szałwie i paprocie w rabatach wokół/obok bieńczyckich  
siłowni zewnętrznych zachęcą spacerowiczów do aktywności 
na świeżym powietrzu i ożywią kolorem zielone Planty Bień-
czyckie.

Projekt zakłada przeprowadzenie nasadzeń szałwii i traw wokół  
siłowni zewnętrznych na Plantach Bieńczyckich. Przyczyni się to 
do poprawy estetyki okolicy i zachęci mieszkańców do aktywnego  
spędzania czasu na świeżym powietrzu.

18

Bezpłatne 
maseczki i 
rękawiczki 
w dzielnicy 
Bieńczyce

135 000,00
Zadanie polega na zakupie maseczek oraz rękawiczek,  
które będą bezpłatnie rozdawane w biurze rady dzielnicy XVI 
Bieńczyce.

Projekt zakłada zakup maseczek ochronnych i rękawiczek dla 
mieszkańców Dzielnicy Bieńczyce. Planowany jest zakup maseczek 
ochronnych typu FFP3 zgodnych z normą europejską EN 14683 oraz 
rękawiczek dla 5 tysięcy mieszkańców Dzielnicy XVI. Każdemu miesz-
kańcowi będzie przysługiwała jedna maseczka i jedna para rękawi-
czek. Szacunkowy koszt realizacji zadania to 135 000,00 zł.  

19

Ogrody 
deszczowe 
w Bieńczy-
cach

35 000,00
Projekt zakłada stworzenie skrzynkowych ogrodów deszczo-
wych na osiedlach wchodzących w skład dzielnicy Bieńczyce.

Projekt zakłada stworzenie skrzynkowych ogrodów deszczowych. 
Inwestycja przyczyni się do poprawy estetyki, mikroklimatu  
oraz bioróżnorodności w mieście. Ponadto ogrody oczyszczą  
i zwiększą retencję wody co zmniejsza ryzyko powodziowe.

20
Kolorowo i 
bezpiecznie

370 000,00
Zadanie polega na wykonaniu nawierzchni bezpiecznej  
pod urządzeniami zabawowymi dla dzieci na nowo wyre-
motwanym placu zabaw na osiedlu Kalinowym.

Projekt zakłada remont nawierzchni pod urządzeniami zabawo-
wymi na placu zabaw. Inwestycja poprawi komfort korzystania  
z placu zabaw.
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21

Ogólnodo-
stępny Wie-
lofunkcyjny 
Modelarski 
Tor Wyści-
gowy !!!

250 000,00

Przedmiotem zadania jest pierwszy i jedyny w Krakowie peł-
nowymiarowy modelarski tor wyścigowy. Tor o nawierzchni 
asfaltowej i wymiarach 60/40m przeznaczony m.in.  mode-
larstwa sportowego. Przykładowy tor: https://www.youtube.
com/watch?v=N

Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej spo-
łeczności, rozrywka, możliwość wspólnego spędzania wolnego cza-
su na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci,  
młodzieży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

22
Bezpiecz-
ne Bień-
czyce

100 000,00

Zadanie polega na sfinansowaniu dodatkowych patroli Policji 
na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce, z uwzględnieniem terenu 
Plant Bieńczyckich, szczególnie popołudniami i wieczorami, 
kiedy mają miejsce bójki kiboli.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa 
mieszkańców dzielnicy.

23

Integra-
cyjny Plac 
Zabaw 
dla dzieci! 
Równe 
szanse

505 000,00

Zadanie polega na dostosowaniu istniejącego nieużytkowa-
nego placu zabaw na Plantach Bieńczyckich, na os. Strusia 
przy bloku 6 do potrzeb dzieci niepełnosprawych poprzez 
wymianę urządzeń i nawierzchni.

Projekt zakłada wymianę urządzeń i nawierzchni na placu zabaw  
i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Inwestycja pozytywnie wpłynie na aktywizację dzieci niepełnospraw-
nych, integrację mieszkańców i ogólną poprawę bezpieczeństwa  
na placu zabaw.

24

Budowa 
ekolo-
gicznych 
miejsc 
postojo-
wych w os. 
J Strusia

400 000,00

Wymiana zdewastowanej nawierzchni wykonanej ze znisz-
czonych płyt chodnikowych w ramach czynu społecznego  
w latach 80-tych XX w. na nawierzchnię ekologiczną  
o przepuszczalnym podłożu. Dotyczy miejsc postojowych  
na terenie Plant Bieńczyckich.

Wymiana zdewastowanej nawierzchni parkingu na płyty ażurowe 
znacznie poprawi warunki parkowania oraz i estetykę tego miejsca  
a także przyczyni się do oszczędności wody poprzez przesiąkanie jej 
do gruntu.

25
Moni-
toring 
miejski

180 000,00
Nadzór monitoringu miejskiego. W tym miejscu dochodzi do 
zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej przez duże 
grupy osób przesiadujące na ławkach i spożywające alkohol.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia 
poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

27

Kwiaty i 
zieleń na 
NIepodle-
głości

200 000,00
W obrębie i wokół osiedla Niepodległości  nasadzenia krze-
wów ozdobnych, rabatów kwiatowych i tam gdzie pasuje 
drzew. Najpierw projekt a potem nasadzenia.

Projekt zakłada nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów. 
Przyczyni się to do poprawy estetyki terenu i jakości powietrza. 
Inwestycja stworzy przyjazną i atrakcyjną przestrzeń dla mieszkań-
ców, a także zachęci do spacerów i do aktywnego spędzania na świe-
żym powietrzu.

28

Zielone 
Aleje  
w Bieńczy-
cach

100 000,00

Tlen to zdrowie. Zieleń to piękno. Drzewo przy drodze  
to pochłaniacz hałasu i zanieczyszczenia. 
Zadanie polega na posadzeniu nowych drzew wzdłuż pasów 
drogowych w Bieńczycach.      

Projekt zakłada posadzenie nowych drzew wzdłuż pasów drogowych 
na Bieńczycach. Przyczyni się to do poprawy estetyki terenu, jakości 
powietrza, a ponadto będą sprzyjać obniżeniu temperatury w miesią-
cach letnich, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców.



Budżet Obywatelski Miasta Krakowa 2020 Lista Projektów 97

DZIELNICA XVI  Bieńczyce

29

Wymiana 
opraw 
oświetle-
niowych 
na osiedlu 
NIepodle-
głości

500 000,00
Wymiana opraw oświetleniowych na istniejących słupach 
na lepiej świecące i energooszczędne oświetlenie na osiedlu 
Niepodległości.

Wymiana oświetlenia na os. Niepodległości znacznie poprawi poczu-
cie bezpieczeństwa mieszkańców osiedla oraz innych osób korzysta-
jących z placu zabaw i obiektów aktywnej rekreacji oraz podniesie 
standard ich życia oraz komfort użytkowania.

32

800 dar-
mowych 
biletów dla 
seniorów 
do Kina 
„Paradox”

10 000,00
Projekt zakłada zakup 800 darmowych biletów dla seniorów 
do jednego z krakowskich kin studyjnych, kina Paradox.

Aktywizacja seniorów w obszarze kultury.

35

Trampo-
liny! Dla 
chłopaka i 
dziewczy-
ny! 

400 000,00

Trampoliny na placach zabaw w Bieńczycach. Urządzenia, 
które wywołały euforię dzieciaków na placu zabaw pomiędzy 
osiedlami Wysokim i Na Lotnisku. Atrakcyjna forma zabawy 
wspierająca aktywność fizyczną dzieci, będąca źródłem nie-
zapomnianych wrażeń. 

Projekt zakłada montaż trampolin na wszystkich placach zabaw  
w Bieńczycach. Inwestycja uatrakcyjni przestrzeń placu zabaw, zachę-
ci dzieci do aktywniejszego korzystania z czasu na świeżym powie-
trzu, a dodatkowo przyczyni się do integracji mieszkańców.

36

„Ogród 
nad 
Stawem”- 
Twoje 
miejsce w 
Bieńczy-
cach

450 000,00

Utworzenie w magicznym miejscu Bieńczyc, przy Stawie 
na ul. Kaczeńcowej, ogrodu, którego niezwykłym walorem  
będzie bliskość natury, cisza i pięknie dobrana roślinność. 
Nasza bieńczycka strefa relaksu.

Projekt zakłada utworzenie ogrodu w dzielnicy Bieńczyce. 
Zielona enklawa nie tylko doda wartości estetycznych, ale stanie się 
również miejscem odpoczynku i rekreacji w przestrzeni miejskiej co 
przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców.

37

Więcej 
ławek  
w Bieńczy-
cach

50 000,00

Mieszkańcy Bieńczyc wskazują na potrzebę montażu ławek 
w dzielnicy, których nigdy za wiele. Rada Dzielnicy posiada 
ograniczone środki dlatego warto wspomóc zakup ławek przy 
pomocy Budżetu Obywatelskiego.

Projekt zakłada montaż nowych ławek w dzielnicy Bieńczyce. 
Inwestycja wzbogaci przestrzeń dzielnicy i zachęci mieszkańców  
do spacerowania oraz spędzania czasu na świeżym powietrzu. 
Aktywności te sprzyjają integracji społecznej.

38

Jedź ze 
smokiem 
– szkolimy 
młodzież!

505 000,00

Projekt umożliwia bezpłatne treningi dla wszystkich zainte-
resowanych, którzy spełnią wymagania naboru i posiadają 
niezbędne zaświadczenie lekarskie. 
Treningi odbywałyby się min. 2 razy w tygodniu (każdy tre-
ning ok. 1,5h) w okresie IV-X. 2021r.

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.
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DZIELNICA XVII

Wzgórza Krzesławickie
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1

Neurolo-
gopedia 
dla naj-
młodszych

17 000,00

Projekt przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych  
i wczesnoszkolnych (wiek od 3 do 10 lat) z zaburzeniami  
rozwoju mowy, które są zagrożone wykluczeniem ze społecz-
ności szkolnej.

Realizacja projektu przyczyni się do nabycia przez dzieci z wadami 
wymowy kompetencji społecznych, zmniejszy zagrożenie wyklu-
czeniem społecznym. Zajęcia grupowe wpłyną na wzrost poczucia  
własnej wartości, nauczą odpowiedniego zachowania w grupie. 
Zajęcia rodzic – dziecko wpłynie również na wzmocnienie więzi  
i poprawę relacji.
W związku z powyższym propozycja zadania do budżetu obywatelskie-
go o charakterze dzielnicowym została zweryfikowana pozytywnie. 

3

Niedzielne 
biegi re-
kreacyjne 
w parku 
Zielony Jar

4 600,00
Biegi rekreacyjne w każdą niedzielę 
dla wszystkich w parku Zielony Jar.

Organizacja co tydzień w niedzielę biegów rekreacyjnych 
dla mieszkańców dzielnicy XVII.

4

Budowa 
ścieżki 
asfaltowej 
wokół SP 
nr 129

180 000,00
Budowa ścieżki asfaltowej poprowadzonej nieużytkami 
przy Szkole Podstawowej nr 129.

Realizacja projektu wpłynie na funkcjonalność
oraz atrakcyjność terenu.

5

Strefa 
relaksu 
(miejsce 
na grilla/
leżaki)  
w Zielo-
nym Jarze

140 000,00
Projekt przewiduje doposażenie parku Zielony Jar w elemen-
ty małej architektury pozwalające odpocząć, np.: drewniane 
leżaki, hamaki oraz utworzenie osobnej strefy do grillowania.

Projekt zakłada doposażenie parku w nowe urządzenia do wypoczyn-
ku - leżaki, hamaki oraz utworzenie strefy do grillowania. 
Inwestycja stworzy atrakcyjną przestrzeń do wypoczynku i spędzania 
wolnego czasu na łonie natury, a także ułatwi integrację społeczną.

7
Toaleta  
w parku 
Zielony Jar

170 000,00
Projekt zakłada umieszczenie toalety 
dla wszystkich mieszkańców korzystających z parku.

Poprawa komfortu osób korzystających z terenów rekreacyjnych  
Parku Zielony Jar. Wzrost kosztów utrzymania, problem z aktami 
wandalizmu i wykorzystaniem kabin przez bezdomnych.

Nr
projektu

Tytuł
projektu

Szacunkowy 
koszt (w zł)

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków 
w przypadku realizacji zadania
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9

Oświetle-
nie oraz 
siatka  
w bram-
kach  
na boisku 
przy SP  
nr 98

240 000,00
Projekt zakłada założenie siatek (na stałe) do bramek  
oraz postawieniu 8 zasilanych solarnie lamp wokół boiska 
przy SP nr 98.

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.

11

Koniec  
z błotem 
i kostką 
brukową 
w parku 
Zielony Jar

410 000,00

Utwardzenie brakujących odcinków, remont zniszczonej  
drogi dojazdowej do śmietników bloków os. Na Wzgórzach  
nr 7/8/9/10 i połączenie jej z kładką nad strumykiem w parku 
Zielony Jar.

Projekt zakłada remont i budowę ścieżek w parku Zielony Jar. 
Inwestycja poprawi bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania z par-
ku co zachęci mieszkańców do aktywnego spędzania czasu na świe-
żym powietrzu.

13

„Piękny 
umysł” - 
zajęcia  
z angiel-
skiego 
i obsługi 
komputera

18 100,00

Bezpłatne zajęcia nauki języka angielskiego oraz obsługi 
komputera odbywać się będą w siedzibie PAL ul. Morcinka 
15. Zajęcia będą skierowane do młodzieży oraz dorosłych. 
Zajęcia będą odbywać się od marca do grudnia z przerwą na 
miesiące wakacyjne.

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia kwalifikacji zawo-
dowych i kompetencji społecznych uczestników. 
Nauka języka angielskiego i obsługi komputera podniesie ich atrak-
cyjność na rynku pracy. Ponadto zajęcia grupowe wpłyną na wzrost 
poczucia własnej wartości, nauczą odpowiedniego zachowania  
i pracy w grupie, zwłaszcza wśród młodzieży.

14

Remont 
nakładko-
wy ulicy 
Sandora 
Petofiego

200 000,00
Remont fragmentu nawierzchni ul. Petofiego na odcinku od 
budynku nr 101 w kierunku budynku nr 93 i dalej. 
Jest to odcinek o długości ok. 200 mb.

Dzięki wyremontowaniu wskazanego odcinka drogi poprawi się  
bezpieczeństwo oraz komfort poruszających się  samochodami,  
rowerami i pieszych po ulicy Petofiego.

15

Dojście, 
dojazd  
do Parku 
Zielony Jar

250 000,00
Dojazd rowerem, wózkiem do Parku Zielony Jar od strony  
ul. Architektów jest bardzo utrudniony. Proponuje się realiza-
cję pochylni, zjazdu, który to umożliwi.

Projekt zakłada wykonanie pochylni. Przyczyni się ona do poprawy 
bezpieczeństwa dojścia do parku i komfortu mieszkańców zwłaszcza 
rowerzystów, osób niepełnosprawnych i osób z dziećmi z wózkami.

16

Budowa 
chodnika 
przy ul. 
Łuczano-
wickiej  
o dł. ok. 
180 mb 

210 000,00

Budowa chodnika wynika z konieczności poprawy bezpie-
czeństwa. Budowa chodnika zapewni bezpieczne dojścia 
mieszkańców do mieszczących się przy tej ulicy budynków 
szkoły i przedszkola oraz dojścia do przystanków autobuso-
wych.

Poprawa bezpieczeństwa pieszych poruszających się wzdłuż  
ul. Łuczanowickiej, w szczególności zapewni bezpieczne dojście 
mieszkańców do budynków szkoły i przedszkola oraz przystanków 
autobusowych. 
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17

Siłownia 
ze zmien-
nym obcią-
żeniem 
w parku 
Zielony Jar

162 000,00
Projekt przewiduje montaż kilku urządzeń siłowych ze zmien-
nym obciążeniem w parku Zielony Jar.

Projekt zakłada montaż urządzeń siłowych ze zmiennym obciążeniem 
w parku Zielony Jar. Inwestycja uatrakcyjni przestrzeń, co zachęci 
mieszkańców do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, 
a dodatkowo przyczyni się do integracji społecznej. 

19

Budowa 
Kiss and 
Ride przy 
Szkole 
Podstawo-
wej nr 98

100 000,00

Budowa zatoczki na ul. Poległych w Krzesławicach przy Szko-
le Podstawowej nr 98 pełniącej funkcję Kiss and Ride. Zatocz-
ka umożliwi komfortowe wysadzenie dzieci z samochodu bez 
blokowania wewnętrznej ulicy osiedlowej.

Dzięki wybudowaniu zatoczki postojowej poprawi się bezpieczeń-
stwo dzieci dowożonych do SP nr 98. Zmniejszą się korki i zatory  
na drodze przez zatrzymujące się i parkujące samochody.

20

Likwidacja 
barier 
architek-
tonicznych 
wokół par-
ku Zielony 
Jar

250 000,00

Projekt przewiduje likwidację barier architektonicznych (m.in. 
schodki) wokół parku Zielony Jar, które utrudniają porusza-
nie się osobom niepełnosprawnym oraz osobom z wózkami 
dziecięcymi.

Realizacja projektu wpłynie na jakość pokonywania barier podczas 
użytkowania ciągów pieszych. Modernizacja schodów ułatwi oso-
bom m.in. poruszajacymi się z wózkami dziecięcymi pokonanie scho-
dów. Poruszenie się wokół parku Zielony Jar będzie wygodniejsze  
i bezpieczniejsze.

21

Moder-
nizacja 
oświe-
tlenia na 
Orliku przy 
SP nr 129

182 000,00

Projekt przewiduje wymianę oświetlenia na technologię 
LED’ową, redukcję zanieczyszczenia światłem oraz umożli-
wienie włączania światła (ręcznie lub za pomocą internetu) 
po wyjściu animatora obiektu.

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.

25

Nowy Plac 
zabaw 
na os. Na 
Stoku

400 000,00
Budowa nowego placu zabaw na os. Na Stoku z infrastruktu-
rą dla starszych i młodszych dzieci wraz z ławkami, miękkim 
podłożem i ogrodzeniem.

Projekt zakłada budowę placu zabaw dla dzieci i starszych. Inwestycja 
podniesie walory estetyczne otoczenia tworząc atrakcyjne miejsce 
do wypoczynku i rekreacji, jednocześnie służąc aktywizacji i integra-
cji różnych grup wiekowych mieszkańców.

26

Podjazd / 
pochyl-
nia do 
głównego 
wejścia SP 
nr 129

120 000,00
Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz osób 
prowadzących wózki dziecięce do głównego wejścia Szkoły 
Podstawowej nr 129, Osiedle na Wzgórzach 13A.

Długoterminowym efektem realizacji powyższego zadania będzie 
wykonanie podjazdu/pochylni przy głównym wejściu do Szkoły Pod-
stawowej nr 129 os. Na Wzgórzach 13A ułatwiającej dostęp osobom 
niepełnosprawnym oraz z wózkami do budynku szkoły.
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27

Dziecięcy 
raj - do-
posażenie 
Parku 
Zielony Jar

400 000,00

Celem projektu jest uatrakcyjnienie Parku Zielony Jar po-
przez doposażenie w urządzenia zabawowe, uzupełnienie na-
wierzchni bezpiecznych pod istniejącymi zabawkami a także 
remont nawierzchni głównej alejki pieszej.

Projekt zakłada doposażenie parku w nowe urządzenia zabawowe, 
uzupełnienie nawierzchni bezpiecznej pod obiektami oraz remont  
nawierzchni alejki głównej. 
Inwestycja poprawi estetykę i bezpieczeństwo w parku i zachęci 
mieszkańców do aktywniejszego korzystania z placu zabaw i spędza-
nia czasu na świeżym powietrzu.

28

Bezpiecz-
ny Plac  
Zabaw 
przy 
budynku 
SP 78 ul. 
Łuczano-
wicka 2a

300 000,00

Projekt zakłada budowę placu zbaw przy Szkole Podstawo-
wej Nr 78 (ul. Łuczanowicka 2a), z którego korzystać będą 
dzieci szkolne, przedszkolne, dzieci korzystające ze świetlicy 
szkolnej oraz dzieci 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.

31

Grębałow-
ska od nr 
64 - do nr 
78 Remont 
Nakładki 
Asfaltowej

160 000,00
Ul. Grębałowska od nr 64 - do nr 78 remont nakładki  
asfaltowej. Wymiana 200 metrów bieżących całkowicie  
spękanej nawierzchni ulicy na nową.

Dzięki wykonaniu nakładki asfaltowej poprawi się komfort i bezpie-
czeństwo poruszających się po ulicy Grębałowskiej różnych użytkow-
ników drogi.

32

Gręba-
łowska 
- Stokowa 
- remont 
chodnika

150 000,00
Grębałowska - Stokowa - remont chodnika
na dł. 250 metrów.

Dzięki wykonaniu remontu chodnika poprawi się komfort  
i bezpieczeństwo poruszających się po nim pieszych, osób na wóz-
kach inwalidzkich itp.

34

Budowa 
siłowni 
zewnętrz-
nej przy 
komplek-
sie Orlik 
SP 78

80 000,00

Projekt dotyczy budowy siłowni zewnętrznej przy komplek-
sie ORLIK - SP 78 w Krakowie. Projekt ma na celu aktywi-
zację i integrację społeczeństwa w tak ważnych aspektach 
jak zdrowie, kultura fizyczna i dotyczy wszystkich grup  
wiekowych. 

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

35

Darmo-
we kino 
plenerowe 
dla miesz-
kańców!

30 000,00

Projekt zakłada organizację w lecie 4 pokazów kina ple-
nerowego w muszli koncertowej w parku Zielony Jar  
na Wzgórzach Krzesławickich. Mieszkańcy będą mogli  
za darmo spędzić miły wieczór w towarzystwie znajomych 
i sąsiadów oglądając ciekawe filmy.

• integracja lokalnej społeczności, wzajemne poznanie się mieszkańców 
• wzbogacanie sceny kulturowej dzielnicy, zapewnienie interesującej 
oferty kulturalnej 
• ożywienie Parku Lotników Polskich, kreacja nowego miejsca dla spo-
łeczności 
• budowa marki Budżetu Obywatelskiego oraz podmiotów zaangażo-
wanych w jego realizację - UMK
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36

Remonty 
chodników  
w Wado-
wie  
i  Łuczano-
wicach 

310 000,00

Projekt przewiduje remont chodników wzdłuż ul. Wadow-
skiej w Wadowie i ul. Bystronia w Łuczanowicach. Chodniki 
powinny być zrealizowane z najtrwalszej najbardziej funkcjo-
nalnej nawierzchni czyli z asfaltu.

Projekt przewiduje remont ok. 200 mb chodnika w Łuczanowicach 
po północnej stronie ul. Bystronia od ul. Glinik w kierunku zachodnim 
oraz remont ok. 240 mb chodnika w Wadowie po południowej stro-
nie ul. Wadowskiej od nr. 2 (Sema Print) do ul. Zawielgusie. Chodnik 
we wskazanych lokalizacjach jest wykonany  z płytek betonowych  
i jest w wielu miejscach uszkodzony. W ramach remontu płytki beto-
nowe zostaną zastąpione nawierzchnią asfaltową. Realizacja  projek-
tu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu korzystają-
cych z niego użytkowników.

37

Wycieczka 
autoka-
rowa dla 
seniorów  
-  Lancko-
rona  
i okolice

2 830,00
Organizacja całodniowej wycieczki dla grupy do 50 os. senio-
rów z dzielnicy XVII na trasie Kraków - Lanckorona - Kalwaria 
Zebrzydowska - Wadowice - Inwałd Park Miniatur.

Integracja seniorów z dzielnicy XVII.

38

Mobilne 
lodowisko 
w naszej 
dzielnicy! 

390 000,00

Projekt zakłada utworzenie w Dzielnicy XVII sezonowe-
go mobilnego lodowiska. Mogłyby z niego korzystać dzieci  
i dorośli. Do południa mogłyby się tam odbywać lekcje  
wychowania fizycznego. Popołudniu ślizgawka byłaby ogól-
nodostępna.

Lodowisko będzie służyło mieszkańcom dzielnicy.

39

Wycieczka 
autoka-
rowa dla 
seniorów 
- Zalipie  
i okolice

2 830,00

Zorganizowanie  wycieczki jednodniowej dla seniorów   
na trasie Kraków - Nowy Wiśnicz - Lipnica Murowana - Tar-
nów - Zalipie. Wynajęcie autokaru dla 50 os., usługa pilota 
 i lunch-catering. Ewentualne bilety wstępu seniorzy kupią  
we własnym zakresie. 

Integracja seniorów z dzielnicy XVII.

40

Wycieczka 
dla senio-
rów z XVII 
Dz. - Bu-
sko Zdrój i 
okolice

2 830,00

Zorganizowanie wycieczki jednodniowej dla seniorów -  
wynajem autokaru turystycznego 50-os, usługa pilota-prze-
wodnika i lunch - catering. Za ew. bilety wstępu seniorzy  
zapłacą sami. Maks. liczba uczestników - 50 osób.

Integracja seniorów z dzielnicy XVII.
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41

Dzień 
Seniora w 
Dzielnicy 
XVII

10 000,00

Projekt zakłada organizację Dnia Seniora Dzielnicy XVII. 
Ma to być Święto naszych seniorów, ale atrakcje powin-
ny dotyczyć starszych i młodszych tak, żeby integrować  
międzypokoleniowo. Święto mogłoby się odbyć na placu przed  
Centrum Aktywności Seniora.

Projekt ma na celu wzmacnianie więzi sąsiedzkich oraz 
międzypokoleniowych poprzez aktywizację środowisk senioralnych.

43

Niechże 
się w koń-
cu Kraków 
dowie 
gdzie jest 
Wadów

25 000,00

Aktywnie działające na peryferiach dzielnicy XVII Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Wadowa obchodzące jubileusz 10-lecia 
swojej działalności, planuje zorganizować imprezę plenerową, 
której główną atrakcją będzie występ krakowskiego artysty.

Udział znanego artysty w lokalnym festynie przyczyni się do podnie-
sienia atrakcyjności wydarzenia, co może się przełożyć na większą 
liczbę uczestników a tym samym poznanie i integrację mieszkańców. 
A mieszkańców osiedla przybywa, ponieważ buduje się b. dużo  
domów jednorodzinnych na tym terenie. Udział gwiazdy pomoże tak-
że organizatorom festynu pozyskać więcej darczyńców, na zapewnie-
nie większej ilości atrakcji dla uczestników. 

46
Uroczysko 
Kantoro-
wice

350 000,00
Celem projektu jest uporządkowanie terenu byłego pastwi-
ska, tzw. Kantorowickich Małych Błoń o powierzchni ok 0,6 
ha z utworzeniem ścieżki edukacyjno-przyrodniczej.

Projekt zakłada uporządkowanie terenu wraz z utworzeniem ścieżki 
edukacyjno-przyrodniczej. Inwestycja poprawi estetykę otoczenia, 
utworzy przyjazną i atrakcyjną przestrzeń dla mieszkańców, która bę-
dzie zachęcać do aktywnego spędzania czasu.

48

Mini arena 
piłkarska/
do hokeja 
na rolkach 
w parku 
Zielony Jar

195 000,00
Projekt przewiduje budowę mini areny piłkarskiej  
dla najmłodszych na terenie Parku Zielony Jar w miejscu  
wyburzonego pawilonu.

Projekt zakłada budowę mini areny piłkarskiej lub do hokeja  
na rolkach w parku Zielony Jar. Inwestycja poprawi atrakcyjność 
parku, która zachęci dzieci i młodzież do chętnego korzystania  
z aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, a co za tym idzie będzie 
dodatkowo sprzyjać integracji społecznej. 

49

800 dar-
mowych 
biletów dla 
seniorów 
do Kina 
Paradox

10 000,00
Projekt zakłada zakup 800 darmowych biletów dla seniorów 
do jednego z krakowskich kin studyjnych, kina Paradox.

Aktywizacja seniorów w obszarze kultury.

50
Relax  
na Błoniu

90 000,00
Zakup i montaż elementów małej architektury - 
leżaków parkowych, hamaków oraz huśtawki
na działce nr 140 obr 4 Nowa Huta.

Projekt zakłada montaż hamaków, huśtawek i trampolin. 
Inwestycja zapewni warunki do komfortowego wypoczynku na 
świeżym powietrzu oraz stworzy bardziej atrakcyjną przestrzeń,  
która zaktywizuje i zintegruje mieszkańców różnych grup wiekowych.
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DZIELNICA XVIII

Nowa Huta
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Nr
projektu

Tytuł
projektu

Szacunkowy 
koszt (w zł)

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków 
w przypadku realizacji zadania

1

Ogrody 
deszczowe 
dla Nowej 
Huty

120 000,00
Stop suszy! Zielone instalacje, które ograniczają odpływ wód 
opadowych do kanalizacji, a równocześnie pomagają zadbać 
o rośliny w trakcie suszy.

Projekt zakłada stworzenie ogrodów deszczowych. 
Inwestycja przyczyni się do poprawy estetyki, mikroklimatu oraz bio-
różnorodności w mieście. 
Ponadto ogrody oczyszczą i zwiększą retencję wody co zmniejsza 
ryzyko powodziowe.

2

Odnowie-
nie studni 
zdrojo-
wych  
w Parku 
Ratuszo-
wym

120 000,00

Stworzenie zielonych miejsc relaksu i wyciszenia z dostę-
pem do wód mineralnych pochodzących z krakowskich  
zdrojów artezyjskich. 
Rewitalizacja 2 studni zdrojowych w Parku Ratuszowym  
w Dzielnicy Nowa Huta.

Projekt zakłada montaż nowej infrastruktury wokół studni  
artezyjskich. 
Realizacja projektu zapewni mieszkańcom możliwość wypoczynku  
w ciekawym miejscu, podniesie walory estetyczne otoczenia i zachęci 
do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

5

„Książki  
z biblioteki 
to podróże 
w różne 
światy  
i nastroje”

36 000,00

Filie Biblioteki Kraków z Dzielnicy XVIII działają na rzecz 
krzewienia czytelnictwa wśród ich mieszkańców, wyrabiania 
nawyku czytania u najmłodszych oraz kształtowania gustów 
czytelniczych i wrażliwości. 
Zaspokajają potrzebę uczestnictwa w kulturze.

Promocja czytelnictwa wśród mieszkańców dzielnicy,  
zwiększenie oferty udostępnianych zbiorów, rozszerzenie oferty  
kulturalno-oświatowej.



Budżet Obywatelski Miasta Krakowa 2020 Lista Projektów 107

DZIELNICA XVIII  Nowa Huta

6

Śladami 
Kotka 
Włodka 
przez 
Nową 
Hutę - 
ścieżka 
edukacyjna

143 680,00

Mam takie marzenie, że moje dzieci, Twoje dzieci i wszystkie 
nowohuckie dzieci spacerują po Nowej Hucie śladami Kotka 
Włodka. 
Poznają historię, najciekawsze miejsca. 
Mocno wierzę, że dzieci pokochają naszą dzielnicę 
tak mocno jak my – Nowohucianie.

Powstanie ścieżki „Śladami Kotka Włodka przez Nową Hutę – ścieżka 
edukacyjna”. - Edukacja historyczna, kulturowa, literacka najmłod-
szych mieszkańców Nowej Huty i Krakowa.- Aktywizacja mieszkań-
ców Nowej Huty i Krakowa, głównie rodzin z dziećmi. 
Ważne uwagi dotyczące projektu: 
1. Projekt został we współpracy z Wnioskodawcą przeanalizowany, 
dookreślono jego cele, urealniono zaplanowane działania i koszty. 
Wnioskodawczyni zaproponowała zmiany, które zostały naniesione 
we wniosku. Projekt, po zmianach, został jej przesłany do akceptacji  
i tę akceptację w pełni uzyskał. 
2. Ważne wydaje się podkreślenie, że wniosek „Śladami Kotka Włod-
ka przez Nową Hutę – ścieżka edukacyjna” jest projektem ciekawym 
i stanowi dla najmłodszych mieszkańców Nowej Huty i Krakowa 
oraz ich rodzin interesującą propozycję spędzenia wolnego czasu.  
Jest jednak projektem złożonym, o dużym stopniu trudności, nie-
możliwym do realizacji dla jednej instytucji, dlatego należy wyraźnie  
zaznaczyć, że  niezbędna będzie współpraca podmiotów miejskich 
oraz podział ról. Analizując Projekt wystąpiliśmy z pytaniami do kilku 
instytucji miejskich i wydziałów UMK o pomoc w ocenie merytorycz-
nej i kosztów określonych zadań. Na podstawie uzyskanych odpowie-
dzi i złożonych deklaracji sugerujemy :- Krakowskie Biuro Festiwalo-
we - realizacja festynu inauguracyjnego - Muzeum Krakowa. Oddział 
– Muzeum Nowej Huty - wsparcie merytoryczne przy wyznaczeniu 
ścieżki, (Oddział organizował już w 2019 r. spacer „Śladem kotka 
Włodka po Nowej Hucie”)- Zarząd Zieleni Miejskiej - ścieżka eduka-
cyjna - wykonanie i rozmieszczenie oznaczeń. 
3. Zarząd Zieleni Miejskiej nie odpowiedział na naszą prośbę o we-
ryfikację kosztów dot. wykonania i rozmieszczenia oznaczeń ścieżki  
edukacyjnej, dlatego z braku doświadczenia w tym zakresie,  
nie możemy się odnieść do  sugerowanych we Wniosku kwot. 
4. Wykonanie i oznakowanie ścieżki edukacyjnej w ramach projek-
tu „Śladami Kotka Włodka przez Nową Hutę ” wymaga uzyskania  
pozwolenia konserwatorskiego zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r., poz. 
282) oraz zgodności z zapisami Uchwały XXXVI/908/20 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 26 lutego 2020 w sprawie ustalenia „Zasad i warun-
ków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych 
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.

7

Siłownia 
zewnętrzna 
(siłownia 
parkowa)

160 000,00

Proponowany projekt zakłada instalację/wybudowanie  
w Parku im. Stefana Żeromskiego tzw. „Siłowni zewnętrznej” 
(siłowni parkowej) w celu utrzymania lub poprawy zdolności 
fizycznych mieszkańców okolicznych osiedli. 

Projekt zakłada budowę siłowni na świeżym powietrzu w parku  
Żeromskiego. Inwestycja utworzy atrakcyjną przestrzeń,  
która zintegruje mieszkańców i zachęci do aktywnego spędzania  
czasu zarówno dzieci jak i dorosłych, a co za tym idzie przyczyni się  
do poprawy jakości życia.
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8

Pumptrack 
- Arena 
Młodego 
Rowerzysty

300 000,00
Zadanie polega na zaprojektowaniu i budowie specjalnego 
toru rowerowego z przeszkodami, składającego się z garbów, 
zakrętów profilowanych oraz małych „hopek”.

Pumptrack - urządzenie będzie służyło 
małym i dużym mieszkańcom dzielnicy.

9

Nowości 
wydaw-
nicze dla 
Biblioteki 
Głównej 
OKN

12 000,00
Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych - 
książek i audiobooków dla Biblioteki Głównej Ośrodka  
Kultury im. C. K. Norwida w roku kalendarzowym 2021.

Zakup nowości wydawniczych (książek i audiobooków) dla biblioteki 
pozwoli na poszerzenie oferty i kręgu odbiorców oraz zapewni wyższą 
jakość i ciągłość zbiorów w bibliotece.

11
Plac zabaw 
na os. Sło-
necznym

500 000,00

Czas zadbać o przestrzeń do zabawy dla dzieci. 
Trzeba im dać przestrzeń w której będą 
mogły się bezpiecznie bawić i spotykać z rówieśnikami. 
Zbudujmy dla nich plac zabaw.

Projekt zakłada budowę placu zabaw dla dzieci i starszych. Inwestycja 
stworzy bezpieczne i atrakcyjne warunki do zabawy co zachęci dzieci 
do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

12

Bezpieczny 
ratownik 
- Bezpiecz-
ny Nowo-
hucianin.

300 000,00
Zadanie polega na doposażeniu 4 jednostek  
Ochotniczych Straży Pożarnych z Dzielnicy XVIII Nowa Huta 
w sprzęt ratowniczy.

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego mieszkańców dzielnicy.

14

Budowa 
placu 
zabaw  
przy Bra-
nickiej 26

380 000,00
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla społeczności  
lokalnej jak i również dla uczniów uczęszczających do Szkoły 
Podstawowej nr 74 w Branicach.

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.

15

Miastecz-
ko Ruchu 
Drogowe-
go  
w Nowej 
Hucie

760 000,00

Nowoczesne Miasteczko Ruchu Drogowego przy ulicy Tomic-
kiego. Zrewitalizujmy ten wyjątkowy park nadając mu funkcję 
rekreacyjną oraz edukacyjną. 
Stwórzmy miejsce, gdzie nauczymy nasze dzieci bezpieczne-
go poruszania się w ruchu drogowym. 

Projekt zakłada budowę nowoczesnego Miasteczka Ruchu Drogowe-
go. Inwestycja uatrakcyjni otoczenie oraz będzie pełnić funkcję rekre-
acyjno- edukacyjną. 
Projekt stworzy nowe miejsce do spędzania czasu na świeżym  
powietrzu, a dodatkowo przyczyni się do integracji społeczeństwa.

20

Remont 
parkingu 
przy przy-
chodnia  
na osiedlu 
Na Skarpie

400 000,00

Projekt obejmuje remont miejsc postojowych znajdujących 
się pomiędzy Przychodnią Specjalistyczną „MED-SKARPA”  
a blokami 7, 17 i 59 na osiedlu Na Skarpie oraz naprzeciwko 
bloku 60 na osiedlu Na Skarpie.

Remont parkingu przy Przychodni na osiedlu Na Skarpie zdecydowa-
nie poprawi komfort parkowania okolicznym mieszkańcom jak i wielu 
osób korzystającym z usług przychodni. 
Wpłynie również na stan istniejącej infrastruktury oraz poprawi  
estetykę osiedla.
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22
Sad  
na Twoim 
osiedlu 

45 000,00

Posadźmy drzewa owocowe w Nowej Hucie. Ich kwiaty 
będą nas cieszyć wiosną, a owoce latem i jesienią. Czereśnie,  
jabłonie grusze i śliwy niech zawitają pod nasze okna  
i balkony. 

Inwestycja zakłada posadzenie drzew owocowych na nowohuc-
kich osiedlach. Inwestycja podniesie wartości estetyczne otoczenia 
oraz jego bioróżnorodność, poprawi jakość powietrza, a przy okazji  
będzie dostarczać pożywienie dla ptaków. Drzewa stworzą przy-
jemną atmosferę do odpoczynku wśród przyrody co przyczyni się  
do aktywizacji i integracji mieszkańców.

23

Klub 
Jedność 
aktywni 
mieszkań-
cy Wolicy

282 700,00
Głównym celem projektu jest utworzenie miejsca kultural-
no-społecznego, mającego na celu aktywizację i integrację 
mieszkańców.

Projekt zakłada organizację różnorodnych aktywności dla mieszkań-
ców osiedla Wolica. Idealnym miejscem na realizację tych zamierzeń 
jest Klub Jedność Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta, który prze-
chodzi obecnie gruntowny remont. 
W ten sposób powstanie nowoczesny obiekt, spełniający wszelkie 
wymogi niezbędne do prowadzenia tego typu działalności. Dzięki 
zaplanowanym elementom wyposażenia będzie możliwe przepro-
wadzanie zajęć, warsztatów tematycznych dla mieszkańców. A orga-
nizacja pikników, festynów czy wycieczek będzie sprzyjać integracji 
mieszkańców osiedla.

24

Plac zabaw 
dla dzieci 
Przylasek 
Wyciąski 

350 000,00

Miejsce spotkań, zabawy, integracji i wypoczynku dla dzieci 
w różnym wieku. Plac wykonany z elementów drewnianych, 
plastikowych i metalowych z certyfikatem bezpieczeństwa. 
Teren ogólnodostępny, ogrodzony.

Realizacja projektu umożliwi rekreację rodzin z dziećmi oraz integra-
cję, jak również zachęci do aktywnego spędzania czasu na świeżym 
powietrzu.

25

Wróżenice 
miejsce 
spotkań 
dla miesz-
kańców 

222 900,00
Miejsce spotkań dla mieszkańców zlokalizowane przy ulicy 
Wróżenickiej 49 w sali szkoleń i odpraw z przyległym archi-
wum. Sala znajduje się nad dwustanowiskowym garażem.

Realizacja projektu wpłynie na rozwój poczucia przynależności,  
integracji społeczności lokalnej i integracji międzypokoleniowej.  
Przyczyni się także do podniesienia kompetencji społecznych oraz 
przeciwdziałania marginalizacji społecznej.

28

Dziew-
czyńskie 
Centrum 
Mocy  
i Kawia-
renka 
Naprawcza

272 000,00

Dziewczyńskie Centrum Mocy – otwarte, bezpieczne  
i dostępne miejsce dla każdej Nowohucianki bez wzglę-
du na wiek! Przez cały rok, dziewczyny, nastolatki, kobiety 
i seniorki będą mogły we wspierającej atmosferze, przy ka-
wie i herbacie spotykać się, dyskutować o książkach i filmach,  
o silnych kobietach, budować przyjaźnie i więzi – także 
międzypokoleniowe, odzyskiwać moc i nowe możliwości,  
rozwijać pasje, pozbywać się poczucia wstydu i bezradności, 
uczyć się jak podejmować decyzje i wyzwania, w jaki sposób 
przełamywać ograniczenia i jak współpracować.

Działanie Dziewczyńskiego Centrum Mocy i Dziewczyńskiej Kawia-
renki Naprawczej wpłynie na poprawę sytuacji w szkole, w domu 
i na rynku pracy dziewczyn i kobiet mieszkających w Nowej Hucie.  
Dzięki DCM dziewczyny, nastolatki i kobiety będą bezpieczniejsze, 
zyskają możliwości rozwoju, poprawią sprawność fizyczną i umiejęt-
ności techniczne i in. Wzrośnie jakość życia codziennego, sposobów 
aktywnego spędzania czasu. Dziewczyńskie Centrum Mocy będzie 
idealnym miejscem do nawiązywania nowych znajomości, pogłębia-
nia więzi międzypokoleniowych i sąsiedzkich, budowania mocy.



Budżet Obywatelski Miasta Krakowa 2020 Lista Projektów 110

DZIELNICA XVIII  Nowa Huta

30

Profe-
sjonalne 
zajęcia 
biegowo-
-ruchowe  
na terenie 
dz. XVIII

9 600,00

Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców naszej  
dzielnicy, a w szczególności dzieci i młodzieży, poprzez orga-
nizację, profesjonalnych, bezpłatnych zajęć biegowo-rucho-
wych na terenie naszej dzielnicy.

Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom dzielnicy XVIII,  
a w szczególności dzieciom i młodzieży, poprzez organizację bezpłat-
nych zajęć biegowo-ruchowych. 

32

Nordic 
Wal-
king dla 
seniorów 
i seniorek 
z Nowej 
Huty

15 190,00
Realizacja projektu zakłada organizację bezpłatnych,  
cyklicznych zajęć rekreacyjno-sportowych dla seniorów i se-
niorek z Nowej Huty przez udział w zajęciach Nordic Walking.

Dbałość o zdrowie jest ważna w każdym wieku, a dla seniorów dobra 
kondycja jest szczególnie ważna. 
Podejmowanie aktywności polegającej na spacerach ze sprzętem do 
Nordic Walking i pod okiem wykwalifikowanego instruktora pozwoli 
zachować sprawność ruchową także w jesieni życia. 
Projekt jest możliwy do kontynuowania w przyszłości, tak długo,  
dopóki będą chętni seniorzy (coraz bardziej świadomi, że ruch to zdro-
wie) oraz dopóki nie zużyje się sprzęt.

34

70 ulic  
na 70 lecie 
Nowej 
Huty 2.0

780 000,00

Czas na zrealizowanie planów remontu ulic w Nowej Hucie. 
Nowohuckie osiedlowe wewnętrzne ulice, chodniki i miejsca 
postojowe wymagają pilnego remontu. 
Razem możemy to zmienić! Zagłosuj na remont nowohuckich 
osiedlowych ulic i chodników. 

Remont uliczek osiedlowych poprawi stan techniczny istniejącej  
infrastruktury. Zdecydowanie wpłynie na komfort jazdy mieszkań-
ców. Przyczyni się również do poprawy estetyki osiedla Szkolnego.

36

Nowohuc-
ki Slowfit-
ness-Par-
kour na 
Skarpie  
w Parku 
Żerom-
skiego

100 000,00

Nowohucki Slowfitness-Parkour Park będzie miejscem  
aktywności ruchowej zarówno dla dzieci, młodzieży jak  
i dorosłych. Poza możliwościami aktywnego spędzania  
wolnego czasu będzie również wspaniałą wizytówką dla 
dzielnicy oraz dla całego Krakowa. 

Projekt zakłada budowę Slowfitness-Parkour w parku Żeromskie-
go. Inwestycja przyczyni się do aktywizacji zarówno młodzieży  
jak i dorosłych, a co za tym idzie integracji i poprawy jakości życia 
mieszkańców. Ponadto siłownia uatrakcyjni okolicę i zachęci do spę-
dzania czasu na świeżym powietrzu.

37
Pitniki 
Krakow-
skie

260 000,00 Zakup i montaż Pitników na wodę dla mieszkańców Krakowa. Dostęp do darmowej wody.

38

Poprawa 
warunków 
uprawiania 
sportu w 
Wyciążach

17 300,00 Zakup ogólnodostępnego sprzętu dla rozwoju sportu.

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.
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39

Nowohuc-
ki Slowfit-
ness-Par-
kour Park 
przy NCK

148 700,00

Nowohucki Slowfitness-Parkour przy NCK będzie miejscem 
aktywności ruchowej zarówno dla dzieci, młodzieży jak  
i dorosłych. Poza możliwościami aktywnego spędzania  
wolnego czasu będzie również wspaniałą wizytówką  
dla dzielnicy oraz dla całego Krakowa.

Projekt zakłada budowę Slowfitness-Parkour przy NCK. Inwesty-
cja przyczyni się do aktywizacji zarówno młodzieży jak i dorosłych,  
a co za tym idzie integracji i poprawy jakości życia mieszkańców. 
Ponadto siłownia uatrakcyjni okolicę i zachęci do spędzania czasu  
na świeżym powietrzu.

42

Nie złam 
nogi na 
Skarpie, 
Odnowa 
chodnika!

260 000,00
Projekt zakłada remont chodników na Os. Na skarpie między 
budynkami nr 39, 40, 41, 42, 44 a 45.

Projekt zakłada remont chodnika na Os. Na Skarpie. 
Inwestycja poprawi bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców,  
a także podniesie walory estetyczne okolicy.

43

Legalne 
Nowo-
huckie 
grillowanie 
przy NCK!

85 000,00
Projekt zakłada powstanie miejsca do grillowania 
w sąsiedztwie NCK.

Projekt zakłada powstanie miejsca do grillowania w sąsiedztwie 
NCK. Inwestycja stworzy dla mieszkańców komfortowe warunki  
do grillowania, integracji i spędzania czasu na świeżym powietrzu.

45

Nowohuc-
kie letnie 
kino na 
scenie 
plenerowej 
Nowo-
huckiego 
Centrum 
Kultury 

268 000,00

Projekt zakłada powstanie plenerowego kina umiejscowione-
go na terenie NCK. Do realizacji projektu zostanie wykorzy-
stana scena plenerowa Nowohuckiego Centrum Kultury. 
Mobilne będą ekran i projektor, co umożliwi nie tylko demon-
taż na okres zimowy, jak i montaż w innych miejscach.

Celem realizacji projektu jest aktywizacja i integracja mieszkańców 
Nowej Huty. Zakupienie potrzebnego sprzętu zamiast wynajmu, za-
pewni instytucji możliwość organizacji większej ilości wydarzeń o po-
dobnym charakterze w przyszłości. 
Kino letnie wpisze się na stałe w wakacyjny repertuar Nowohuckie-
go Centrum Kultury, a mieszkańcy Nowej Huty będą mogli co roku 
brać udział w wydarzeniu. Organizacja kina letniego oraz podobnych  
wydarzeń o charakterze plenerowym zapewni lokalną atrakcję  
na okres wakacji dla każdej grupy wiekowej. 

47

Kynopar-
kNH - 
Nowohucki 
wybieg  
i plac 
zabaw  
dla psów

300 000,00
Projekt zakłada remont terenu do wyprowadzania psów  
przy Nowohuckim Centrum Kultury oraz placu zabaw  
dla psów.

Projekt zakłada remont terenu do wyprowadzania psów przy NCK 
oraz budowę placu zabaw dla psów. Inwestycja stworzy atrakcyjniej-
sze warunki do wyprowadzania psów, zachęci mieszkańców dzielni-
cy do aktywniejszego spędzania czasu na świeżym powietrzu oraz  
będzie sprzyjać integracji społeczeństwa.

50

Odnowa 
Nowo-
huckiego 
parkingu 
na Skarpie 
41, 42

93 000,00

Remont parkingu w os. Na Skarpie zlokalizowanego 
przy drodze wewnątrzosiedlowej pomiędzy bl. nr 41, 42 
zapewni bezpieczeństwo użytkowników, zdecydowanie 
przyczyni się do poprawy stanu technicznego istniejącej 
infrastruktury oraz wpłynie na estetykę miasta.

Remont parkingu przy os. Na skarpie 41 i 42 przyczyni się do popra-
wy stanu technicznego istniejącej infrastruktury i zapewni bezpie-
czeństwo użytkowników. Pozytywnie wpłynie również na estetykę  
osiedla oraz zwiększy komfort mieszkańców.
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53

Bezpieczne 
nowohuc-
kie przej-
ścia dla 
pieszych!

350 000,00
Projekt zakłada wykonanie specjalnego dedykowanego 
oświetlenia dla pieszych przy przejściach zgodnie z obowią-
zującymi przepisami w tym zakresie.

Wykonanie specjalnego dedykowanego oświetlenia dla pieszych, 
zwiększy bezpieczeństwo poprzez poprawę widoczności pieszych  
na przejściu oraz dochodzących do przejścia, szczególnie w porze  
nocnej. Przyczyni się do zmniejszenia ilości wypadków. 
Uwaga: Docelowa ilość i sposób oznakowania są uzależnione  
od przeprowadzonego audytu, który wykaże zasadność i tego typu 
rozwiązań dla wnioskowanych w projekcie lokalizacji.

55

Szlakiem 
Nowo-
huckiej 
historii!

290 000,00

Projekt zakłada powstanie Szlaku Nowohuckiej Historii. 
Szlak będzie się składał z tablic (tablica z informacją, kodem 
QR odsyłającym do wspomagającej projekt strony gdzie uzy-
skujemy więcej informacji) upamiętniających historię NH.

Powstanie dodatkowych tablic informacyjnych 
w przestrzeni miejskiej.

57

Ścieżka 
eduprzy-
rodnicza 
skarpą 
nowohuc-
ką wzdłuż 
łąk!

845 040,00

Projekt zakłada utworzenie części planowanej ścieżki przy-
rodniczo-edukacyjnej od Szkoły Muzycznej do planowanej 
tężni do wysokości środków. Wymagana jest rewitalizacja 
terenu, drzewostanu i skoordynowanie działań z remontem 
NCK.

Projekt zakłada utworzenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej.  
Ścieżka będzie ciekawym rozwiązaniem, które uatrakcyjni okolicę  
i będzie pełnić funkcję edukacyjną. Zachęcać będzie ona mieszkań-
ców do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu oraz inte-
gracji społecznej.

60

Siłownia 
Nowo-
hucka pod 
chmurką 
w Parku 
Żerom-
skiego!

150 000,00

Projekt zakłada, aby każdy mieszkaniec naszego miasta  
znalazł miejsce, gdzie nieodpłatnie będzie mógł zadbać  
o swoją kondycję fizyczną, niezależnie od wieku i stopnia  
zaawansowania. 

Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej w parku Żeromskiego. 
Inwestycja utworzy atrakcyjną strefę aktywności fizycznej, która zin-
tegruje mieszkańców i zachęci do aktywnego spędzania czasu zarów-
no dzieci jak i dorosłych, a co za tym idzie przyczyni się do poprawy 
jakości życia.

62

Oświetlone 
„siodło„ 
Łąk Nowo-
huckich

40 000,00
Wykonanie oświetlenia tj. 3 latarni na odcinku ścieżki pie-
szo-rowerowej pomiędzy szpitalem Żeromskiego a wałem  
od strony południowej (bocznego sięgacza ul. Odmętowej).

Wykonanie oświetlenia (3 latarni) na odcinku ścieżki pieszo–rowero-
wej pomiędzy szpitalem Żeromskiego a wałem od strony południo-
wej (bocznej sięgacza ul. Odmętowej) poprawi bezpieczeństwo ruchu 
spacerujących alejką do Łąk Nowohuckich. Poprawi również komfort 
mieszkańców osiedli Mogiła i Lesisko, którzy codziennie korzystają  
z traktu w celu dojścia do punktów medycznych i edukacyjnych.
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64

Remont 
murku, 
chodnika, 
schodów 
na skarpie 
między 
bl.30 a 35

62 000,00
Remont schodków, chodnika i murku pomiędzy blokami 30  
a 35 na Os. Na skarpie.

Projekt zakłada remont zniszczonych schodów, chodnika i murku. 
Inwestycja podniesie walory estetyczne okolicy oraz poprawi bez-
pieczeństwo co zachęci mieszkańców do aktywnego spędzania czasu  
na świeżym powietrzu.

67

800 dar-
mowych 
biletów dla 
seniorów 
do Kina 
Paradox

10 000,00
Projekt zakłada zakup 800 darmowych biletów dla seniorów 
do jednego z krakowskich kin studyjnych, kina Paradox.

Aktywizacja seniorów w obszarze kultury.

69

Jaśniej 
w nocy 
w Nowej 
Hucie!

530 000,00

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

Wymiana istniejących opraw na oprawy typu LED zwiększy kom-
fort i bezpieczeństwo mieszkańców, przyczyni się do poprawy stanu 
technicznego istniejącej infrastruktury oraz zmniejszy koszty zużycia 
energii elektrycznej.

70
Trash Run 
Nowa 
Huta

60 500,00

Bieganie i Sprzątanie! A może tak połączyć Sport i Ekologię? 
Projekt zakłada organizację rodzinnego biegu przełajowego 
połączonego z akcją sprzątania śmieci i nauką segregacji od-
padów. 

Celem projektu jest połączenie promocji zdrowia z podstawami  
proekologicznymi.

72

Wspieraj 
swój  
lokalny 
klub

200 000,00

Celem projektu jest wsparcie działalności sportowej pro-
wadzonej na Stadionie Miejskim Hutnik Kraków i integracja 
mieszkańców Dzielnicy XVIII z lokalnym klubem sportowym 
- Hutnik Kraków poprzez umożliwienie im uczestniczenia  
w meczach w 2021 r.

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.

75

Chodniki 
w Nowej 
Hucie do 
Remontu! 
cześć 1

500 000,00
Projekt zakłada remonty nowohuckich chodników  
do wyczerpania kwoty w puli!

Projekt zakłada remont nawierzchni nowohuckich chodników. 
Inwestycja podniesie walory estetyczne dzielnicy oraz poprawi  
bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.
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76

Drogi w 
Nowej 
Hucie do 
remontu! 
cześć 1

845 000,00
Projekt zakłada remonty nowohuckich dróg (remonty nakład-
kowe) do wyczerpania kwoty w puli!

Projekt zakłada wykonanie remontu wybranych ulic w Nowej Hucie. 
W ramach przedmiotowego wniosku  wskazano do realizacji  remont: 
1. os. Krakowiaków - remont (wymiana) nakładki wzdłuż bloku 14 i 
17, wraz z remontem zatoki postojowej przy bloku 16 i 17 2.os. Na 
Skarpie - Remont bezpiecznika z boku bloku 19 naprzeciw istnieją-
cego parkingu, 3. os. Urocze 12 - ulica zapadnięty asfalt, 4. ul. Stare 
Wiślisko - remont nakładkowy - kontynuacja, 5.ul. Stanisława Sa-
mostrzelnika - remont nakładkowy na całej długości, 6. os. Na Skarpie 
54 - remont opaski drogowej 7. os. Na Skarpie 41 a 42 - remont opaski 
drogowej 8. os. Na Skarpie 29 a 30 - remont opaski drogowej Remonty 
cząstkowe ulic: 9.ul. Pod Gajem - remont nawierzchni, 10. ul. Kuśnier-
ska - remont nawierzchni, 11. ul. Wiewiórcza - remont nawierzchni, 
12. ul. Andrzeja Stopki - remont nawierzchni, 13. ul. Zakępie - remont 
nawierzchni, 14. os. Stalowe - remont nakładkowy ulicy przy bl. 1-2. 
Pozycje 9-13 wymiana nawierzchni na odcinkach najbardziej znisz-
czonych.  Realizacja  zgodnie z listą rankingową do wyczerpania puli 
środków BO tj; 845 000,00 zł. Poprawa stanu nawierzchni ulic  przy-
czyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej w 
Nowej Hucie oraz jej estetyki. Zwiększy bezpieczeństwo oraz komfort 
uczestników ruchu.

81
Jaśniej na 
os. Willo-
wym

98 000,00
Wymiana dwunastu sztuk opraw oświetleniowych na nowe 
oprawy typu LED wraz ze słupami i instalacją elektryczną,  
os. Willowe 18-25.

Wymiana 12 sztuk opraw oświetleniowych wraz z słupami przy-
czyni się do zdecydowanej poprawy bezpieczeństwa na os. Willo-
wym. Zwiększy również estetykę osiedla i poprawi komfort życia  
mieszkańców.

82

Psia Kupa 
Wstydu 
dla Wła-
ściciela

20 000,00
Projekt zakłada zakup i montaż w przestrzeni Krakowa Nowa 
Huta 20 szt. koszy na psie odchody.

Projekt zakłada montaż koszy na psie odchody. Inwestycja ta po-
zytywnie wpłynie na czystość i estetykę przestrzeni Nowej Huty  
oraz komfort spacerujących.

84

Łączymy 
osiedla pe-
ryferyjne 
z centrum 
Nowej Hu-
ty-remont 
odcinka 
ul.Jeżyno-
wej

120 000,00 Projekt zakłada remont nakładkowy części ul. Jeżynowej.
Charakterystyka długoterminowych skutków
w przypadku realizacji projektu. 

86

Remont 
chodnika 
przy budyn-
ku na os. Wil-
lowym 14 

6 000,00
Konieczny jest remont dojść do klatek 
w budynku na os. Willowym 14.

Projekt zakłada remont chodnika na dojściu do klatek  
na os. Willowym 14. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo i komfort 
życia mieszkańców, a także podniesie walory estetyczne okolicy.
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89
Domki  
dla Jeży!

15 000,00
Jeży jest coraz mniej. Śmiertelność jeży z roku na rok jest co-
raz większa. Giną pod kołami samochodów, podczas wypa-
lania i koszenia traw czy też od trucizn na gryzonie i ślimaki.

Projekt zakłada wyznaczenie ekostref z tabliczkami i domkami dla 
jeży oraz podjęcie działań informacyjno-edukacyjnych. Inwestycja 
przyczyni się do poprawy bioróżnorodności środowiska oraz warun-
ków życia jeży w mieście. Ponadto podwyższy świadomość mieszkań-
ców i zwróci uwagę na potrzebę ochrony tych pożytecznych ssaków.

90
Smocze 
skwery 2.0

499 000,00
Najwyższy już czas na Smocze skwery 2.0 
w Nowohuckich podwórkach! 

Projekt zakłada wymianę urządzeń oraz doposażenie osiedlowych ogród-
ków jordanowskich. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo oraz stworzy 
atrakcyjne lokalne przestrzenie, które będą zachęcać mieszkańców do re-
kreacji i odpoczynku na świeżym powietrzu oraz integracji społecznej.

91

Remont 
chodników 
na os. 
Willowym 
3-4

50 000,00
Konieczny jest remont chodników pomiędzy blokami 
os. Willowe 3-4.

Projekt zakłada remont chodnika pomiędzy blokami. 
Inwestycja poprawi bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców,  
a także podniesie walory estetyczne okolicy.

92

Doposaże-
nie Szpital 
miejskiego 
im. S. Że-
romskiego 
cz.1

250 000,00
Projekt przewiduje zakup aparatu do znieczuleń oraz myjki 
do fiberoskopów dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana 
Żeromskiego.

Wniosek po dokonaniu modyfikacji przez Wnioskodawcę dotyczy  
zakupu aparatu do znieczuleń oraz myjki do fiberoskopów dla Szpi-
tala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie.  
Zakup sprzętu medycznego wpłynie na poprawę jakości infrastruktu-
ry medycznej Szpitala, wykorzystywanej w procesie realizacji świad-
czeń zdrowotnych. Realizacja przedmiotowego projektu w ramach 
Budżetu Obywatelskiego nie powoduje żadnych konsekwencji finan-
sowych dla Gminy w kolejnych latach.

95

Babki  
z Nowej 
Huty chcą 
ćwiczyć 
profesjo-
nalnie

25 000,00
Projekt zakłada doposażenie sali w niezbędny sprzęt sporto-
wy do przeprowadzania zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Zakupiony sprzęt sportowy będzie dostępny 
dla grona zainteresowanych treningami 
i rozwojem sprawności fizycznej.

97

Nowohuc-
kie Dni 
Nowej 
Huty cz.1

615 600,00
Zorganizowanie dwudniowej imprezy plenerowej, skierowa-
nej do nowohucian i mieszkańców Krakowa, w lipcu 2021.

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 przedsiębiorcom i organizacjom. 
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2

Zabawa bez 
barier- In-
teracyjny 
plac zabaw 
w Parku 
Jordana 

1 280 000,00

Utworzenie pierwszego integracyjnego placu zabaw w Parku 
Jordana w formie labiryntu wyposażonego w urządzenia do-
stosowane dla dzieci z niepełnosprawnością, jak również w 
trampolinę, dźwiękowe słupy do wspinania oraz urządzenia do 
zabaw.

Projekt zakłada utworzenie integracyjnego placu zabaw w parku Jorda-
na. Inwestycja uatrakcyjni przestrzeń parku oraz przyczyni się do akty-
wizacji osób niepełnosprawnych i integracji społeczeństwa.

3

Młynówka 
Królewska 
– najdłuż-
szy park w 
Polsce!

900 000,00

Kontynuacja zwycięskiego projektu ubiegłorocznej edycji bu-
dżetu obywatelskiego. Tym razem przedłużamy i upiększamy 
najdłuższy park w Polsce! Bezpieczne przejścia dla pieszych, 
dodatkowe chodniki, ławki, nasadzenia i atrakcje dla dzieci.

Projekt  jest kontynuacją zwycięskiego projektu ubiegłorocznej edycji 
budżetu obywatelskiego, zakłada doposażenie parku Młynówka Kró-
lewska m.in. w różnego rodzaju atrakcje dla dzieci, małą architektu-
rę, nasadzenia zieleni. 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.

4

Zadbajmy 
o bezdom-
ne koty! 
Pomóżmy 
kolejnym 
zwierzakom!

63 500,00

Projekt zakłada zakup specjalnych budek dla kotów. Schronie-
nia zostaną ocieplone. Dzięki temu zwierzaki będą mogły prze-
trwać zimę. Sfinansowana zostanie również spora ilość karmy 
i opieka weterynaryjna. Jest to kontynuacja wcześniejszego 
projektu.

Projekt ma na celu zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w 
tym ich dokarmianie. Zakłada również zakup specjalnych ocieplanych 
budek dla kotów i ustawienie ich na terenach należących do miasta.

7

Respira-
tory dla 
krakowskie-
go szpitala 
miejskiego

350 000,00
Projekt zakłada zakup respiratorów dla krakowskiego szpitala 
miejskiego: im. Gabriela Narutowicza.

Wniosek po dokonaniu modyfikacji przez Wnioskodawcę dotyczy za-
kupu 4 szt. respiratorów (w tym 2 transportowych i 2 stacjonarnych) 
dla Szpitala im. G. Narutowicza. Zakup wnioskowanego sprzętu me-
dycznego jest w pełni zasadny z uwagi na wzrost zapotrzebowania na 
wsparcie oddechowe w związku z panującą pandemią wywołaną wiru-
sem SARS-CoV-2. Zakup nowej aparatury medycznej pozwoli zapewnić 
szpitalowi sprzęt ratujący życie. Realizacja przedmiotowego projektu w 
ramach Budżetu Obywatelskiego nie powoduje żadnych konsekwencji 
finansowych dla Gminy w kolejnych latach.

Nr
projektu

Tytuł
projektu

Szacunkowy 
koszt (w zł)

Krótki opis
projektu

Charakterystyka długoterminowych skutków 
w przypadku realizacji zadania
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8

Dostosujmy 
place zabaw 
do potrzeb 
dzieci 
niepełno-
sprawnych!

1 280 000,00

W ramach projektu istniejące place zabaw zostaną przystoso-
wane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. Miejsca będą 
miały charakter integracyjny. Sprawmy radość pociechom, któ-
re teraz mogą tylko oglądać jak ich zdrowi rówieśnicy bawią się.

Projekt zakłada zwiększenie atrakcyjności placów zabaw poprzez mon-
taż urządzeń zabawowych dostosowanych dla osób niepełnospraw-
nych. Inwestycja przyczyni się do integracji społeczeństwa, aktywizację 
dzieci z niepełnosprawnościami, a także poprawi bezpieczeństwo i ja-
kość życia osób korzystających z niego na co dzień.

9

Rowerem, 
na rolkach 
i pieszo do 
pociągu ko-
lei miejskiej

123 400,00

Celem projektu jest popularyzacja Szybkiej Kolei Aglomeracyj-
nej wśród Krakowian, rozwój SKA i integracja kolei miejskiej z 
innymi formami poruszania się po mieście, w tym na rowerze, 
rolkach, komunikacją miejską i pieszo.

Powstanie stojaków na rowery i hulajnogi oraz ławek w rejonie stacji 
SKA ułatwiających korzystanie z kolei.

11
Rewitaliza-
cja Alei Sło-
wackiego

300 000,00

Rewitalizacja Alei Słowackiego na trasie Nowy Kleparz - Plac 
Inwalidów. Projekt ma na celu przywrócenie alejom ich repre-
zentacyjnego wyglądu oraz połączenie obydwu placów nowym 
chodnikiem i zadbanie o komfort i bezpieczeństwo pieszych.

Projekt zakłada remont chodnika w al. Słowackiego na odcinku pomię-
dzy Placem Inwalidów a ul. Lenartowicza oraz remont chodnika zloka-
lizowanego w pasie zieleni al. Słowackiego na wysokości Radia Kraków 
- skrzyżowanie al. Słowackiego z ul. Łobzowską. 
Wskazana w propozycji lokalizacja cechuje się dużym natężeniem  
ruchu pieszego, proponowany remont chodnika przyczyni się do popra-
wy stanu technicznego infrastruktury w przedmiotowej lokalizacji oraz 
jej estetyki, ułatwi korzystanie z infrastruktury miejskiej, zwiększając 
komfort poruszania się pieszych.
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12

Wyremon-
tujmy auto-
bus Scanię 
Babcię

415 000,00

W ramach projektu przewiduje się remont autobusu Scania 
CR111 jednego spośród autobusów jakimi podróżowali Krako-
wianie w latach 90 i uzupełnienia kolekcji czynnych pojazdów 
zabytkowych .

Projekt Wyremontujmy autobus Scanię „Babcię” (BO.OM.12/20) za-
kłada remont autobusu Scania CR111, jednego z autobusów miejskich, 
jakimi podróżowali Krakowianie w latach 90. XX w. i uzupełnienia ko-
lekcji czynnych pojazdów zabytkowych Muzeum Inżynierii Miejskiej w 
Krakowie. Termin realizacji zadania zgłoszonego projektu 2021 r. 
W 1991 r. krakowskie MPK sprowadziło ze Szwecji blisko dwudzie-
stoletnie autobusy marki Scania CR111. Zbudowane z aluminium nad-
wozia były gwarancją długowieczności, autobusy posiadały również 
automatyczne skrzynie biegów, częściowo obniżoną podłogę, czy też 
fotokomórki w drzwiach. Pojazdy kursowały po Krakowie przez sześć 
lat. Z 54 zakupionych autobusów, do ruchu weszło 45 sztuk. Pozostałe 
egzemplarze przeznaczone zostały na części zamienne. Do celów mu-
zealnych zachowany został jeden pojazd o numerze 47740. Autobus 
trafił do Muzeum Inżynierii Miejskiej, w którym przez pewien czas  był  
prezentowany publiczności. 
Zgodnie z opinią Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, realizacja 
prac konserwatorskich przywracających wygląd fizyczny oraz spraw-
ność techniczną obiektu, wydaje się jak najbardziej celowa i zasadna. 
Wprawdzie stan zachowania zabytku Muzeum uznaje za zły, niemniej 
nadal możliwa wydaje się renowacja obiektu, a nie wykonanie jedynie 
jego wiernej repliki. Prace wymagać będą dużej ingerencji konserwa-
torskiej we wszystkie warstwy obiektu. Przeprowadzenie prac, zgodnie 
z przyjętą praktyką muzealną, musi zostać poprzedzone szczegółową 
inwentaryzacją, która da odpowiedź na konieczny do wykonania zakres 
prac i pozwoli opracować fachowy program konserwatorski. 
Zgłoszenie projektu do Budżetu Obywatelskiego świadczy nie tylko 
o budzącej się świadomości społecznej na problematykę związaną z 
ochroną dziedzictwa technicznego, ale jest też dowodem atrakcyjności 
artefaktu dla zwiedzających. 
Z uwagi na konieczność przeprowadzenia szczegółowych oględzin  
zabytku, a następnie wspomnianej inwentaryzacji i opracowania pro-
gramu konserwatorskiego, nie jest możliwe na tym etapie zweryfikowa-
nie szacunkowych kosztów realizacji zadania. Muzeum Inżynierii Miej-
skiej w Krakowie rekomenduje ten projekt do dalszej realizacji i udziału 
w głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim Miasta Krakowa w 2020 
r.  W związku z tym Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK 
pozytywnie opiniuje projekt Wyremontujmy autobus Scanię „Babcię”.

13
Bezpiecznie 
rowerem na 
Kapelance

80 000,00
Remont/wymiana istniejącej nawierzchni na nawierzchnię as-
faltową wzdłuż zachodniej strony ul. Kapelanka od ul. Zieliń-
skiego do ul. Twardowskiego.

Zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów i lepsza komunikacja rowe-
rowa w mieście.
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15
Leśny Park 
Tetmajera

1 280 000,00

Proponowany obszar przyszłego parku ma niezwykłe walory 
przyrodnicze, widokowe i kulturowe, konieczne do zachowa-
nia dla przyszłych pokoleń krakowian. Park miałby mieć bar-
dzo naturalistyczny charakter i powstać w wielkiej dbałości o 
przyrodę.

Projekt zakłada utworzenie parku. Inwestycja podniesie walory este-
tyczne otoczenia oraz stworzy komfortową i użyteczną przestrzeń dla 
użytkowników, a co za tym idzie zachęci mieszkańców do spędzania 
czasu na świeżym powietrzu, będzie spełniał funkcję rekreacyjno-wy-
poczynkową, która zachęci do spędzania czasu na świeżym powietrzu 
i integracji społeczeństwa. Ponadto zielona enklawa będzie zapobiegać 
letniemu nadmiernemu nagrzewaniu się miasta.

16

Maseczki z 
filtrem dla 
Miesz-
kańców 
Krakowa

450 000,00

Zadanie polega na zakupie maseczek z filtrem spełniających 
normy europejskie EN 14683 typ FFP3 dla Mieszkańców Kra-
kowa. Dystrybucję maseczek zapewnią Radni Dzielnic Miasta 
Krakowa. Maseczki dedykowane dla Mieszkańców Krakowa w 
wieku 50+.

Projekt zakłada zakup maseczek ochronnych z filtrem typu FFP3 zgod-
nych z normą europejską EN 14683 dla mieszkańców dziewięciu Dziel-
nic Miasta Krakowa. Planowany jest zakup 9 000 maseczek ochron-
nych, po 1 tysiąc dla każdej z dziewięciu dzielnic. Każdemu chętnemu 
mieszkańcowi będzie przysługiwała jedna maseczka. Szacunkowy koszt 
realizacji zadania to 450 000,00 zł.  

17

Krakowiaku, 
nie bądź 
ciumokiem, 
poznaj swo-
ją gwarę!

28 000,00

Naszym celem jest jest poszerzenie umiejętności prowadzenia 
dialogu oraz polepszenie kultury wypowiedzi. Pomysł zakłada 
zorganizowanie weekendowych warsztatów/szkoleń dla mło-
dzieży szkół średnich (licea, technika, zawodowe) w cyklu: 2 
razy w miesiącu

Zaangażowanie młodzieży do poznawania gwary i aktywnego udziału 
w organizowane zajęcia.

18

Krakowiaku,  
przemów im 
do rozsąd-
ku!

48 000,00

Naszym celem jest jest poszerzenie umiejętności prowadzenia 
dialogu i kultury wypowiedzi. Pomysł zakłada zorganizowanie 
weekendowych warsztatów/szkoleń dla młodzieży szkół śred-
nich (licea, technika, szkoły branżowe) w cyklu: 2 razy w mie-
siesiącu

Projekt „Krakowiaku, przemów im do rozsądku!”, adresowany do mło-
dzieży krakowskiej, skupia się na rozpowszechnianiu wiedzy i rozwi-
janiu umiejętności z zakresu publicznego przemawiania. Poprzez cykl 
bezpłatnych warsztatów, uczniowie szkół ponadpodstawowych zyskają 
biegłość w trudnej sztuce prowadzenia dyskusji merytorycznych. W 
dalszej perspektywie rozwijanie wspomnianych kompetencji przyczyni 
się do podniesienia poziomu debaty publicznej wśród młodzieży oraz 
wpłynie na rozwijanie kultury dialogu. Projekt zawiera zasadną kalku-
lację kosztów oraz harmonogram spotkań. Projekt spełnia zasady ogól-
nodostępności efektów realizacji zadania. 

20
Zróbmy 
park przy 
Łokietka 

900 000,00

Zagospodarowanie i przystosowanie do potrzeb mieszkańców 
terenu pomiędzy ul. Łokietka, Składową i Oboźną przy zacho-
waniu istniejącej roślinności i drzew oraz półdzikiego charak-
teru tego miejsca.

Realizacja projektu podniesie walory estetyczne okolicy oraz wpłynie 
na poprawę jakości życia mieszkańców i ich integrację.
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22

 Zakup 
testów na 
COVID-19 
dla Krakow-
skich Szpita-
li Miejskich

1 000 000,00

Projekt polega na zakupie testów immunologicznych wykrywa-
jących choroby zakaźne w tym obecność koronawirusa (SARS-
-CoV-2), wymazówek z podłożem transportowym oraz aparatu 
do wykonywania diagnostyki laboratoryjnej wraz z testami za 
łączną kwotę 1 000 000 zł dla krakowskich szpitali miejskich: 
Szpitala im. S. Żeromskiego i Szpitala im. G. Narutowicza. 

Wniosek po dokonaniu modyfikacji przez Wnioskodawcę dotyczy za-
kupu szybkich testów immunologicznych, wymazówek z podłożem 
transportowym oraz aparatu do diagnostyki laboratoryjnej przezna-
czonych dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ 
w Krakowie oraz Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela 
Narutowicza w Krakowie. Zakup pozwoli na wsparcie jednostek w ma-
teriały służące do diagnostyki chorób zakaźnych w tym koronawirusa 
SARS-CoV-2. W związku z ogłoszonym stanem pandemii wywołanym 
licznymi zachorowanymi na COVID-19 oraz dużym zapotrzebowaniem 
podmiotów leczniczych na wskazane we wniosku materiały, projekt 
uzyskuje ocenę pozytywną i uznaje się za zasadny. Realizacja przedmio-
towego wniosku w ramach Budżetu Obywatelskiego nie powoduje żad-
nych konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.

24

Strefa De-
biutów dla 
Projektan-
tów Designu

32 500,00

Przestrzeń, w której absolwenci studiów artystycznych oraz 
debiutanci mogą zaprezentować swoje prace dużym markom. 
Inicjatywa dla wszystkich tych, którzy nie wiedzą jak wdrożyć 
swoje dzieło do produkcji i zaistnieć na rynku sztuki użytkowej.

Projekt opiniuje się pozytywnie. Strefa Debiutów to nowatorska pro-
pozycja skierowana do niezależnych Twórców chcących sprzedawać i 
promować swoje produkty. Głównym celem jest promocja początkują-
cych twórców, poprzez przedstawienie ich projektów zarówno szerszej 
publiczności, jak i osobom odpowiedzialnym za procesy produkcji w 
największych polskich firmach zajmujących się szeroko pojętym desi-
gnem. Projekt realizowany był dwukrotnie w ramach wydarzenia orga-
nizowanego przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Sztuka 
do rzeczy. Design w Krakowie”. Rezultatem stworzenia Strefy Debiu-
tów będzie realna pomoc początkującym designerom, ożywienie relacji 
twórca-produkcja.    

25

„Śladami 
Wielkich 
Polaków – 
Jan Paweł 
II”

29 650,00

Jest to cykl 5-ciu artystycznych spotkań poświęconych pamię-
ci Jana Pawła II oraz przypomnieniu Jego poezji. W programie 
znajdują się wiersze Karola Wojtyły oraz najpiękniejsze utwory 
instrumentalne oraz wokalno-instrumentalne muzyki sakralnej.

Projekt opiniuje się pozytywnie. „Śladami Wielkich Polaków – Jan Pa-
weł II” to artystyczne spotkanie poświęcone jest pamięci Jana Pawła II 
oraz przypomnieniu Jego poezji. W programie znajduje się kilka wierszy 
Karola Wojtyły oraz najpiękniejsze utwory instrumentalne oraz wokal-
no-instrumentalne muzyki sakralnej. Z uwagi na pandemię w roku 2020 
i brak możliwości realizacji zaplanowanych działań jubileuszowych ze 
strony GMK w związku z 100 rocznicą urodzin Jana Pawła II, projekt 
stanowi odpowiednie zaakcentowanie tego ważnego Jubileuszu. 1) 
Kościół pw. Przemienienia Pańskiego, ul. Pijarska 2, 31-015 Kraków 2) 
Parafia Najświętszego Salwatora w Krakowie, ul. Kościuszki 88, 30-114 
Kraków 3) Kaplica Św. Anny (DPS im. L. A. Helclów), ul. Helclów 2, 31-
148 Kraków 4) Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Zamojskie-
go 56, 30-523 Kraków 5) Parafia Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, 
ul. Zwycięstwa 21, 31-365 Kraków. Wnioskodawca dostarczył wszyst-
kie potrzebne zgody na realizacje projektu. 
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27
Rzeźba 
plenerowa

25 000,00 Możliwość prezentowania rzeźby plenerowej.

W związku ze zgłoszeniem do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego 
projektu Rzeźba plenerowa, zakładającego prezentację aktualnej sztuki 
rzeźbiarskiej w przestrzeni miejskiej Krakowa, Wydział Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego przekazuje pozytywną opinię dot. jego realizacji. 
Sztuka w przestrzeni publicznej wzbogaca ją, zdobi, intryguje, ale też 
zachęca do kontemplacji, czy wspólnej interakcji. 
Równocześnie tut. Wydział zasięgnął opinii Zarządu Zieleni Miejskiej  
i przekazuje następujące uwagi: 

1/ Ze względu na brak wskazania konkretnego miejsca realizacji pro-
jektu przez Wnioskodawcę, a także niewiadomą dotyczącą kontekstu 
tematycznego rzeźb, ich wymiarów, trudno na tym etapie wskazać 
reprezentatywne przestrzenie miasta na jego realizację. Rzeźby jako 
obiekty małej architektury w oparciu o obowiązującą od 1 lipca 2020 
r. tzw. „Uchwałę krajobrazową” mają dopuszczoną wysokość do 6 m  
w I i II strefie (zał. graficzny do uchwały), w III strefie do 3,5 m.  
Projekt wymaga przeanalizowania przestrzeni miasta pod względem 
możliwości formalnych i przestrzennych do ekspozycji rzeźb. 

2/ W przypadku realizacji projektu należałoby z góry określić zakres 
kwot na utrzymanie rzeźb plenerowych, wziąć pod uwagę niezbęd-
ne prace, które mogą być konieczne dla ich zachowania w należytym  
stanie, takie jak np. usunięcie graffiti, czyszczenie, impregnacja,  
wymiana zniszczonych elementów, usunięcie aktów wandalizmu.  
Ceny za takie usługi są zależne od zastosowanych materiałów i tech-
nologii, w jakich jest wykonana rzeźba. Co więcej, każdorazowo należy 
wziąć pod uwagę wytyczne dla konkretnej rzeźby, biorąc pod uwagę 
specyfikę jej wykonania oraz sporządzaną dla niej dokumentację, która 
określi, w jaki sposób czyścić i naprawiać rzeźbę. 

3/ Dodatkowo należy zwrócić uwagę na to, iż rzeźby będą zmieniane 
corocznie. W takiej sytuacji nie ma pewności, czy postument nie ulegnie 
uszkodzeniu podczas wymiany rzeźb i czy w związku z tym nie będzie 
konieczne poniesienie dodatkowych kosztów związanych z naprawą. 

4/ W przypadku gdy projekt Rzeźba plenerowa zostanie przegłosowany 
w Budżecie Obywatelskim, Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go wnosi, z uwagi na charakter zadania, o przekazanie go do realizacji  
Zarządowi Zieleni Miejskiej, jednostce w zarządzie której znajdu-
ją się rewitalizowane i modernizowane aktualnie parki i pasy zieleni.  
W związku z powyższym w procesie akceptacji wyboru rzeźby, istotne 
znaczenie będzie miała opinia Zarządu Zieleni Miejskiej. W przypadku 
realizacji projektu BO konieczne będzie uzgodnienie w ww. Zarządzie 
dokumentacji projektowej.
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32

Zrzutka 
na Zalew 
Nowohucki 
- Koro-
nawirus 
oddaj nam 
pieniądze

900 000,00

Sytuacja związana ze stanem epidemii wpłynęła negatywnie 
na finansowanie II etapu Rewitalizacji Zalewu Nowohuckiego 
(nie wystarczy pieniędzy), zatem tutaj przychodzimy z prośbą 
i koszykiem prosząc mieszkańców o oddanie max. głosów na 
Zalew Nowohucki.

Projekt zakłada wykonanie zaplanowanych prac rewitalizacji Zalewu 
Nowohuckiego. Inwestycja przyczyni się do poprawy estetyki oraz 
funkcjonalności zalewu. Stworzona zostanie atrakcyjna przestrzeń za-
chęcająca mieszkańców do aktywnego wypoczynku i rekreacji na świe-
żym powietrzu oraz sprzyjająca integracji społecznej.

33

Dość dziur 
- wspólnie 
wyremon-
tujmy ulicę 
Kocmy-
rzowską

810 000,00

Nawierzchnia drogi jest w opłakanym stanie. Od lat kwalifikuje 
się do generalnego remontu. Wskazane jest pilne przeprowa-
dzenie remontu arterii, ważnej dla dzielnic nowohuckich i dla 
pojazdów wjeżdżających do Krakowa. Remont dotyczy odcinka 
ul. Kocmyrzowskiej od ul.Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej 
od strony os. Krakowiaków.

Remont odcinka ul. Kocmyrzowskiej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bul-
warowej od strony os. Krakowiaków wpłynie na stan techniczny istnie-
jącej infrastruktury. Poprawi komfort oraz usprawni jazdę mieszkańców 
Nowej Huty oraz pojazdów wyjeżdżających z Krakowa.

34

Nie 
połamcie 
sobie nóg! 
- uwaga na 
chodnik 
-Zalew No-
wohucki

200 000,00

Remont chodnika ważnego dla całej Nowej Huty (5 dzielnic) 
prowadzący na Zalew Nowohucki, wzdłuż ul. Bulwarowej woła 
o remont, zresztą nie pierwszy raz. Niestety trzeba wziąć spra-
wy w swoje ręce i samemu zdobyć pieniądze na jego odnowie-
nie.

Remont chodnika znacznie poprawi poczucie bezpieczeństwa i komfor-
tu poruszających się nim osób a także przyczyni się do poprawy estetyki 
tego miejsca.

35

Wieża dla 
ptaków 
na terenie 
Krakowa

1 280 000,00
Zamontowanie profesjonalnej wieży dla ptaków-jerzyków w 
Krakowie.

Projekt zakłada montaż wieży dla ptaków (jerzyków). Inwestycja przy-
czyni się do wzrostu liczby ptaków w mieście, które mają duży wpływ na 
ograniczenie ilości komarów w mieście. Przyczyni się również do wzro-
stu bioróżnorodności środowiskowej.

36

Zwolnij-ta-
blice infor-
macyjne o 
prędkości 
pojazdu.

1 200 000,00

Montaż tablic informujących kierowców o aktualnej prędkości 
z jaką porusza się jego pojazd, wyświetlając tą informację na 
czerwono w chwili, gdy ta prędkość przekracza dopuszczalną 
w tym miejscu.

Dzięki  ustawieniu tablic informacyjnych o prędkości jazdy poprawi się 
bezpieczeństwo pieszych i innych użytkowników dróg, zmniejszy się 
ilość wypadków.

37
Skatepoint 
w Parku 
Solvay

350 000,00 Skatepoint w Parku Solvay - budowa.

Projekt zakłada budowę skatepointu w Parku Solvay. Inwestycja za-
pewni miejsce do ćwiczeń, rekreacji i odpoczynku na świeżym powie-
trzu dla mieszkańców, przede wszystkim młodzieży, a tym samym przy-
czyni się do aktywizacji i integracji społecznej.
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43
W zdrowym 
ciele zdrowy 
duch

70 000,00
Zadanie zakłada przeniesienie poszczególnych elementów si-
łowni plenerowej oraz budowę urządzeń do Street workout. 

Projekt zakłada budowę siłowni plenerowej wraz urządzeniami do 
Street workout. Inwestycja przyczyni się do aktywniejszego spędzania 
czasu przez młodzież i dorosłych, a co za tym idzie integracji i poprawy 
jakości życia mieszkańców.

45
Wyskocz na 
rower 

90 000,00
North Shore są to drewniane lub stalowe kładki służące do 
zwiększania technicznej trudności ekstremalnych tras rowero-
wych. 

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

47

Rewitali-
zacja Placu 
Zabaw w 
Parku Za-
czarowanej 
Dorożce

1 000 000,00
Rewitalizacja Placu Zabaw w Parku Zaczarowanej Dorożki po-
wstałego w 2010 roku. Plac od 10 lat nie przeszedł moderniza-
cji, lecz wyłącznie częściowe niewielkie naprawy.    

Projekt zakłada rewitalizację placu zabaw w parku Zaczarowanej Do-
rożki. Przyczyni się to do poprawy estetyki i bezpieczeństwa na placu 
zabaw. Inwestycja uatrakcyjni przestrzeń, która zachęci mieszkańców 
do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu co będzie dodat-
kowo sprzyjać integracji społeczeństwa.

51

Jeż na swo-
im – stwa-
rzamy dobre 
warunki dla 
jeży

10 000,00 Jeż na swoim – stwarzamy dobre warunki dla jeży.

Projekt zakłada wyznaczenie ekostref z montażem domków dla jeży. 
Inwestycja przyczyni się do poprawy bioróżnorodności środowiska oraz 
warunków życia jeży w mieście. Ponadto zwróci uwagę na potrzebę 
ochrony tych pożytecznych ssaków.

52

Krakowski 
festiwal 
sportów i 
tradycji.

150 000,00

W swojej genezie zadanie zakłada organizacje eventu sporto-
wo-kulturalnego dla mieszkańców Krakowa bez znaczenia jaka 
jest ich metryka, będzie polegać na organizacji gier i zabaw,  
historycznej gry terenowej związanej z legendami Krakowa.

Beneficjentami proponowanego zadania są mieszkańcy Krakowa  
w każdym wieku bez jakichkolwiek selekcji. Zadanie jest zadaniem bez-
płatnym 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, czy to 
indywidualnie czy w grupach.

54

Pierwszy 
kort do 
padla w 
Krakowie

210 000,00

Zadanie polega na budowie kortu do padla. Jest to nowy sport 
rakietowy stanowiący połączenie tenisa ziemnego i squasha. 
To bardzo prosty dyscyplina deblowa, w którą można grać w 
gronie rodziny lub znajomych.

Projekt zakłada budowę kortu do padla. Inwestycja przyczyni się do 
uatrakcyjnienia otoczenia, aktywniejszego spędzania czasu przez mło-
dzież i dorosłych, a co za tym idzie integracji i poprawy jakości życia 
mieszkańców. 

58
Rowerem 
przez Park 
Kleparski

50 000,00
Remont/naprawa istniejących ścieżek zlokalizowanych na te-
renie Parku, w celu ułatwienia przejazdu rowerem na trasie 
Prądnik Biały (Prądnicka) - Politechnika - centrum Krakowa.

Projekt zakłada remont ścieżek rowerowych w parku. Inwestycja po-
prawi bezpieczeństwo oraz komfort przemieszczania się przez park 
mieszkańcom. Wygodne ścieżki rowerowe będą zachęcać do aktywne-
go spędzania czasu, a także do wyboru tego trybu komunikacji w mie-
ście. 
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59
Kocmyrzow-
ska - po raz 
czwarty

375 000,00

Zadanie stanowi kontynuację remontu nakładkowego ulicy 
Kocmyrzowskiej, który jest prowadzony w ramach budżetu 
obywatelskiego. W 2017 zrealizowano fragment 300 metrowy 
od ul. Makuszyńskiego/Wańkowicza w stronę Wzgórz Krzesła-
wickich. 

Remont wnioskowanego odcinka poprawi stan techniczny istniejącej 
infrastruktury. Znacząco zwiększy bezpieczeństwo i komfort jazdy po-
dróżujących. Zadanie będzie kontynuacją remontu nakładkowego reali-
zowanego w ramach BO 2017 od ul. Makuszyńskiego/Wańkowicza w 
stronę Wzgórz Krzesławickich.

61

SUSZY 
mówimy 
stanowcze 
NIE

600 000,00

Projekt zakłada zapewnienie środków finansowych na walkę 
z suszą poprzez dofinansowanie inwestycji obejmujących wy-
konanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opa-
dowych i roztopowych służących ochronie zasobów wodnych 
dla Miasta Krakowa w ramach krakowskiej mikroretencji wód 
opadowych i roztopowych.

Na terenie miasta niezbędna jest popularyzacja dobrych praktyk zrów-
noważonego zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. W 
ramach adaptacji do zmian klimatu dążymy do ograniczenia odprowa-
dzania wód opadowych z posesji bezpośrednio do odbiorników poprzez 
ich zagospodarowanie w miejscu powstawania. Ponadto w obliczu 
zmniejszania się zasobów wód niezwykle istotne jest racjonalne go-
spodarowanie wodami opadowymi. Retencjonowanie wody w miejscu 
jej powstawania rozwiązuje problem z jej odprowadzeniem, pozwala 
na zmniejszenie zużycia wody pitnej, chroni zasoby wód podziemnych, 
ogranicza odpływ do sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, do od-
biorników tym samym zmniejszając zagrożenie powodziowe.

62

Zielone 
dachy na 
budynkach 
publicznych

300 000,00

Projekt zakłada utworzenie zielonych dachów na dachach bu-
dynków będących własnością Gm. Miejskiej Kraków a użytko-
wanych przez Wydziały UMK lub jedn. miejskich. Zielone da-
chy mają wiele zalet, dotyczą one kwestii ekolog., gospodar. i 
społecznych.

Projekt zakłada utworzenie zielonych dachów. Inwestycja przyczyni się 
do obniżenia temperatury i hałasu w otoczeniu, oczyszczania powie-
trza, gromadzeniu wody deszczowej oraz zwiększeniu bioróżnorodno-
ści w mieście.

63

Cykl zawo-
dów biego-
wych „Moja 
przygoda z 
bieganiem”

52 500,00

Zawody biegowe dla dzieci i młodzieży zostaną rozegrane na 
różnych dystansach, przeprowadzone pod okiem sędziego. 
Proponowane terminy poszczególnych zawodów: 21.03.2021, 
11.11.2021, 09.12.2021. 

Celem projektu jest zorganizowanie zawodów biegowych dla dzieci i 
młodzieży, które zostaną rozegrane na różnych dystansach, przeprowa-
dzone pod okiem sędziego.

65

Ekologicznie 
przeciw 
komarom 
część 2!

70 000,00
Opracowanie analizy ornitologicznej polegającej na inwenta-
ryzacji istniejących budek dla ptaków oraz wymiana starych i 
zniszczonych budek na terenie Krakowa.

Projekt zakłada opracowanie analizy ornitologicznej oraz wymianę bu-
dek dla ptaków. Działania te pozytywnie wpłyną na poprawę zdrowia 
i życia mieszkańców, a także wspieraniu bioróżnorodności miejskiego 
ekosystemu.
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69
Mali Ratow-
nicy

25 000,00

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z obsłu-
gą AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) dla dzieci z 
przedszkoli i szkół z terenu Krakowa. Zakup materiałów profi-
laktyczno-edukacyjnych.

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi 
defibrylatora AED adresowanych do dzieci z przedszkoli, szkół i placó-
wek działających na terenie Miasta Krakowa oraz zakup materiałów 
profilaktyczno-edukacyjnych (plakaty, maskotki, odblaski, kubki, smy-
cze itp.). Szacunkowy łączny koszt realizacji zadania wynosi: 25 000,00 
zł. Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED pomoże przełamać 
barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu 
defibrylatora oraz przyczyni się do wykształcenia prawidłowej postawy 
uczestników szkoleń wobec sytuacji związanych z zagrożeniem zdrowia 
i życia oraz umiejętności zachowania się. Realizacja tego projektu może 
pozytywnie wpłynąć na podniesienie poziomu i jakości wiedzy na temat 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w szczególności poprzez 
użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Uczestnictwo w 
szkoleniach może przyczynić się do ograniczenia liczby zgonów spo-
wodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia. Realizacja ww. zadania 
w ramach budżetu obywatelskiego nie powoduje konsekwencji finan-
sowych dla Gminy Miejskiej Kraków w kolejnych latach. Przy realiza-
cji ww. projektu należy zwrócić uwagę, aby szkoleniami zostały objęte 
inne grupy dzieci z krakowskich przedszkoli, szkół i placówek, niż dzieci 
zakwalifikowane w ramach naboru do realizacji projektów o charakte-
rze dzielnicowym pn. „Mali Ratownicy”, które zostały zgłoszone do  re-
alizacji w roku 2021 w poszczególnych Dzielnicach Miasta Krakowa (od 
I do XVIII). Wówczas projekt ten o charakterze ogólnomiejskim stano-
wiłby dopełnienie oferty skierowanej do Dzielnic Miasta Krakowa i tym 
samym nastąpiłby wzrost liczby adresatów szkoleń o min. 500 dzieci, a 
szacunkowa liczba łączna uczestników szkoleń zrealizowanych w roku 
2021 na terenie Krakowa w ramach wszystkich projektów dzielnico-
wych oraz projektu ogólnomiejskiego wyniosłaby 2375 osób. 

71
Zielony 
Przystanek

120 000,00
Projekt zakłada zamocowanie na przystankach MPK specjalnej 
konstrukcji obsadzonej roślinami pnącymi.

Projekt zakłada montaż przy przystankach specjalnej infrastruktury po-
rośniętej roślinami. Przyczyni się to do poprawy estetyki wiat przystan-
kowych i okolicy, a także na poprawę komfortu korzystania z transportu 
publicznego i odbioru wizerunku miasta przez mieszkańców i turystów.

75

Winda dla 
chorych 
w Szpitalu 
im. St. Że-
romskiego - 
pomożesz?

700 000,00

Pacjenci zasługują na godne warunki, zwłaszcza w momencie 
bólu i cierpienia, z którym trafiają do szpitala. Prosimy zagłosuj 
i pomóż wybudować windę wspomagającą poruszanie się po 
szpitalu osobom z urazami nóg, starszym oraz niepełnospraw-
nym.

Projekt dotyczy montażu zewnętrznej windy osobowej w budynku C1 
Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie. Re-
alizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu 
pacjentów szpitala. Montaż windy pozwoli na sprawne przemieszcza-
nie się pacjentów na wszystkie oddziały szpitalne oraz do pracowni 
diagnostycznych. Winda będzie dostosowana do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Realizacja przedmiotowego projektu w ramach Budżetu 
Obywatelskiego nie powoduje żadnych konsekwencji finansowych dla 
Gminy w kolejnych latach. 
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79
Poczuj 
żużel!

913 000,00

Projekt umożliwia bezpłatny wstęp dla wszystkich mieszkań-
ców Krakowa na spotkania organizowane w ramach rozgrywek 
ligowych. Oprócz tego, jeśli tylko będzie taka możliwość, za-
mierzamy zorganizować profesjonalne transmisje live z me-
czów domowych.

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

80
Strażacka 
- Mobilna 
Izba Przyjęć

1 280 000,00

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego mieszkańców miasta 
Krakowa poprzez zakup „mobilnej izby przyjęć”, tj. pojazdu ra-
townictwa medycznego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 
1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego mieszkańców miasta Krako-
wa.

84

Asfaltowy 
chodnik na 
ul. Kocmy-
rzowskiej 
(na odc. od 
Makuszyń-
skiego w 
stronę ul. 
Poległych w 
Krzesławi-
cach)

225 000,00

Zamiana zapadającego się/uszkodzonego chodnika na chodnik 
asfaltowy na dł. 300 mb (północna część przy ul. Kocmyrzow-
skiej, a dokładnie jego najgorszej części, która jest w stanie 
agonalnym od ul. Makuszyńskiego do ul. Poległych w Krzesła-
wicach).

Dzięki wyremontowaniu wskazanego odcinka chodnika poprawi się 
bezpieczeństwo oraz komfort poruszających się pieszych po ul. Kocmy-
rzowskiej.

85

Nowości, 
kody do 
e-booków i 
spotkania w 
Bibliotece 
Kraków

350 000,00

Zakup nowości wydawniczych (książek, audiobooków, komik-
sów, gier planszowych), kodów do platformy e-booków, robo-
tów edukacyjnych, licencji na oprogramowanie do tworzenia 
gier miejskich i organizację spotkań autorskich, warsztatów w 
Bibliotece Kraków.

Promocja czytelnictwa i biblioteki, propozycja nowych działań adre-
sowanych do młodzieży, rozszerzenie oferty kulturalnej i edukacyjnej, 
zakup nowości wydawniczych oraz kodów do e-booków.

86

Sala 
zewnętrz-
na-altana 
dla uczniów 
SP27 w 
Krakowie

41 500,00

Sala zewnętrzna-altana dla uczniów SP27 w Krakowie to po-
mysł na możliwość zajęć na zewnątrz w każdą pogodę dla klas i 
na odrobinę cienia w ciepłe dni dla dzieci z świetlicy. Szkoła na 
ekspozycje południową, sala zewnętrzna jest nam niezbędna! 
Głosujcie

Na zewnątrz szkoły powstanie dodatkowe, zadaszone miejsce do nauki 
i wypoczynku.

90
Wypas 
owiec na 
Zakrzówku

65 000,00

Projekt zakłada wypas owiec i kóz na terenie „Parku Zakrzó-
wek” oraz przeprowadzenie rodzinnych spacerów edukacyj-
nych w formie warsztatowej z zakresu czynnej ochrony tere-
nów cennych przyrodniczo oraz możliwych form prowadzenia 
czynnej ochrony. 

Projekt zakłada wypas owiec i kóz na terenie Parku Zakrzówek oraz 
przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych. Realizacja przyczyni się 
do wzrostu świadomości przyrodniczo-ekologicznej mieszkańców oraz 
wprowadzenie ochrony czynnej muraw kserotermicznych.
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95

ALE!jaz-
da–remont 
pierwszego 
odcinka Alei 
I. Daszyń-
skiego

1 280 000,00

Projekt ma na celu naprawę bardzo złego stanu technicznego 
nawierzchni jezdni przez m.in. likwidację licznych zapadnięć, co 
zapewni bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu dro-
gowego oraz ochronę roślinności w pasie drogowym.

Dzięki wyremontowaniu wskazanego odcinka drogi poprawi się bez-
pieczeństwo oraz komfort poruszających się samochodami, rowerami 
i pieszych po ulicy Daszyńskiego.

96

Koty dla 
Krakowa - 
bezpłatne 
czipowanie

30 000,00

Projekt przewiduje bezpłatne czipowanie kotów tych krako-
wian, którzy będą zainteresowani tą formą zabezpieczenia 
zwierzaka. Projekt szczególnie adresowany dla kotów z osie-
dli peryferyjnych, gdzie jest największy problem z zaginięciem 
kota.

Jedną z metod na zmniejszenie ilości bezdomnych zwierząt jest ich czi-
powanie. Projekt przewiduje bezpłatne czipowanie kotów tych krako-
wian, którzy będą zainteresowani tą formą zabezpieczenia zwierzaka.

97

Rewitaliza-
cja zielonej 
strefy 
parkowej 
przy Forcie 
Bronowice

1 280 000,00
Projekt przewiduje przeprowadzenie prac porządkowych, 
opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę alejek.

Projekt zakłada rewitalizację przestrzeni parkowej. Inwestycja popra-
wi bezpieczeństwo i estetykę przestrzeni, która zachęci mieszkańców  
do aktywnego korzystania z czasu na świeżym powietrzu.

98
Kocham 
Staw Pła-
szowski

1 280 000,00

Celem projektu jest uporządkowanie i przywrócenie ładu prze-
strzennego zaniedbanym i zaśmieconym terenom otaczają-
cym Staw Płaszowski. Pozyskanie zielonej enklawy przyjaznej 
mieszkańcom z jednoczesnym poszanowaniem flory i fauny 
zamieszkującej staw.

Projekt zakłada uporządkowanie terenu wokół stawu Płaszowskiego 
oraz montaż małej architektury. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo  
i walory estetyczne otoczenia, co będzie zachęcać mieszkańców  
do aktywniejszego korzystania z czasu na świeżym powietrzu.

99

Droga 
przeciw-
pożarowa 
do DSP os. 
Hutnicze 5

150 000,00
Droga PPOŻ jest wymagana i niezbędna dla bezpieczeństwa 
Osób Niepełnosprawnych mieszkających w DPS.

Remont nawierzchni drogi poprawi stan techniczny istniejącej infra-
struktury. Usprawni dojazd i zwiększy bezpieczeństwo w sytuacjach 
nieoczekiwanych, gdy konieczny będzie dojazd karetki bądź straży po-
żarnej do DPS. Przyczyni się również do poprawy estetyki osiedla Hut-
niczego.

102
Zagospoda-
rowanie pla-
ży miejskiej 

207 000,00

Projekt dotyczy zakupu wyposażenia rekreacyjnego na plażę 
miejską usytuowaną nad Wisłą (ul. Księcia Józefa 24a w Kra-
kowie). Zakup urządzeń do ćwiczeń, hamaków, leżaków miej-
skich, ławek i koszy. 

Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej spo-
łeczności, rozrywka, możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu  
na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzie-
ży i dorosłych mieszkańców Krakowa.

104
Senioralia 
w Nowej 
Hucie

35 000,00

Projekt „Senioralia w Nowej Hucie” - realizowany w okresie 
letnim, przeznaczony dla Seniorów 5 Dzielnic Nowej Huty.  
Dzielnice XVIII, XVII, XVI, XV, XIV. Miejsce realizacji Plac Cen-
tralny NCK. Złożony z trzech części; konkursowa, edukacyjna, 
rozrywkowa.

Projekt dotyczy działań na rzecz integracji aktywizacji środowiska Se-
niorów poprzez organizacje imprezy zawierającej elementy edukacyjne 
oraz rozrywkowe.



Budżet Obywatelski Miasta Krakowa 2020 Lista Projektów 129

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

105

Żaglówki 
szkoleniowe 
na Harcer-
ską Stanicę 
Żeglarską

130 000,00

Zakup żaglówek szkoleniowych dla krakowskich harcerzy  
i skautów działających w Harcerskiej Stanicy Żeglarskiej nad 
zalewem Bagry Wielkie, ma na celu stworzenie zaplecza sprzę-
towego umożliwiającego szkolenie żeglarskie namiarę XXI w.

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

107 Zew pasji 795 000,00

Kompletnie nowy, wykraczający poza utarte schematy, roczny 
projekt stawiający na rozwój osobisty ponad stu osób z różnych 
grup społecznych, poprzez głębokie obcowanie ze sztuką mu-
sicalową przy wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii.

Krakowskie Forum Kultury pozytywnie opiniuje projekt, który jest cie-
kawy, z dużym rozmachem. Kosztorys bardzo wysoki, ale zgodny z obo-
wiązującymi stawkami na rynku. Pod względem organizacyjnym projekt 
skomplikowany. 

108

Rewanż 
po latach 
- wspólny 
koncert 
Omegi i 
Skaldów 

343 150,00

W 1977 roku na nieistniejącym już budapeszteńskim Kissta-
dionie odbył się pamiętny koncert węgierskiej Omegi i krakow-
skich Skaldów. Ostatni to już moment na rewanż po latach i 
wspólny koncert w Krakowie. W 60 lecie polskiego big beatu.   

Efektem długoterminowym będzie niezapomniane, historyczne wyda-
rzenie, które zapisze się na osi czasu wydarzeń kulturalnych w Krako-
wie. Przyczyni się również do promocji miasta Krakowa. 

110

Małe smoki 
w kimonach 
- bezpłatne 
zajęcia dla 
dzieci

72 600,00

Nadrzędnym celem w realizacji projektu jest wyrównanie szans 
dzieci i młodzieży we wszechstronnym rozwoju psychofizycz-
nym poprzez sport. Projekt będzie polegał na przeprowadzeniu 
bezpłatnych zajęć ju-jitsu dla dzieci uczęszczających do szkół.

Projekt będzie polegał na przeprowadzeniu bezpłatnych zajęć ju-jitsu 
dla dzieci i młodzieży. Nadrzędnym jego celem jest wyrównanie szans 
dzieci i młodzieży we wszechstronnym rozwoju psychofizycznym po-
przez sport.

111
Krakowiaki 
na Kajaki

45 500,00
Kochasz kajaki? A może chcesz je poznać bliżej? Zagłosuj na 
projekt oferujący mieszkańcom Krakowa darmowe spływy ka-
jakowe rzeką Dłubnią w Nowej Hucie - Niech żyje przygoda!

Spływy kajakowe gwarantują mnóstwo wodnego szaleństwa, relaks 
otaczającej wokół przyrody, zastrzyk adrenaliny. Kajaki to również wy-
jątkowo aktywna forma rodzinnego spędzania czasu. 

112

70 ulic na 
70 lecie 
Nowej Huty 
2.0

900 000,00

Obywatele! Czas na zrealizowanie planów remontu ulic w No-
wej Hucie. Nowohuckie osiedlowe wewnętrzne ulice, chodniki 
i miejsca postojowe wymagają pilnego remontu. Razem może-
my to zmienić! Zagłosuj na remont nowohuckich osiedlowych 
ulic i chodników.

Remont uliczek na Osiedlu Szkolnym poprawi stan techniczny istnieją-
cej infrastruktury. Zdecydowanie wpłynie na komfort jazdy mieszkań-
ców. Przyczyni się również do poprawy estetyki osiedla.

114

Parkowa 
miejscem 
krakowskie-
go sportu!

1 280 000,00

Projekt pn. „Parkowa miejscem sportu!” zakłada wymianę na-
wierzchni naturalnej pełnowymiarowego boiska na hybrydową 
tak aby zwiększyć jego bezpłatną dostępność dla krakowskich 
klubów sportowych.

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

115
Piknikowe 
Ławki nad 
Wisłą

25 000,00
Projekt zakłada zakup piknikowych ławek dla mieszkańców 
Krakowa chcących odpocząć nad Wisłą.

Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej społecz-
ności, rozrywka, możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu na 
świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i 
dorosłych mieszkańców Krakowa.
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116
Kraków 
łapie deszcz 

545 000,00

Deszczówka to skarb - warto ją gromadzić i zatrzymywać! Przy 
5 placówkach miejskich chcemy zrealizować modelowe roz-
wiązania błękitno-zielonej infrastruktury, które możesz zasto-
sować przy swoim budynku. Sprawdź, jak możesz odzyskiwać 
wodę i oszczędzać. 

Wykorzystanie wód opadowych.

117
odKUP 
sobie 
Kraków

63 000,00
Celem projektu jest stworzenie edukacyjnej kampanii społecz-
nej uświadamiającej Mieszkańcom Miasta Krakowa koniecz-
ność sprzątania odchodów po swoich pupilach.

Dokonując weryfikacji zgłoszonego projektu BO.OM.117/20 odKUP 
sobie Kraków, Wydział Komunikacji Społecznej w pierwszej kolejności 
sprawdził podane we wniosku koszty poszczególnych działań. 
W ramach zakupu pojemników na psie odchody wyceniono przykłado-
wo etui w kształcie kości z karabińczykiem wykonane z ekologicznego 
plastiku ze słomy pszenicznej, które mieści 15 szt. biodegradowalnych 
torebek. Koszt zakupu 9 500 szt. (500 szt. na potrzeby promocji pod 
UMK i 9 000 szt. tj. 18 dzielnic x 500 szt.) wynosi 28 800,45 zł brutto. 
Wycena zawiera oznakowanie pojemników oraz transport do magazy-
nu UMK. Oznacza to, że kwota mieści się w zakładanych na ten cel 
środkach. 
Można oczywiście zastanowić się nad zmniejszeniem zakładanej  
w kosztorysie kwoty, trzeba mieć jednak na uwadze, że po pierwsze, 
ceny tego asortymentu mogą wzrosnąć, a po drugie, to tylko jeden  
z przyjętych w projekcie wariantów opakowań. 
Przygotowanie plakatów i ulotek w formacie DL trójdzielnych (kreacja, 
opracowanie merytoryczne i projekt) to koszt 7 257 zł brutto, nato-
miast koszt wydrukowania 150 szt. plakatów w formacie A3 (CMYK 
4+0, papier kreda, minimum 130 g/m2) oraz  9 700 szt. ulotek trójdziel-
nych, składanych do formatu DL (CMYK 4+4, dwustronnych, materiał: 
kreda błysk 130 g/m²) to 1 955,47 zł brutto. 
Koszt uwzględnia transport materiałów poligraficznych do siedziby 
UMK. Łączny koszt przygotowania i druku wynosi 9 212,47 zł brutto, 
co oznacza, że kwota mieści się w zakładanych na ten cel środkach.
Wydział wystąpił z prośbą do Zarządu Zieleni Miejskiej o pomoc  
w opracowaniu merytorycznym ulotki. Jednostka zaopiniowała pro-
jekt pozytywnie, zaznaczając, że w przygotowanej ulotce powinny 
pojawić się również treści nt. posiadania psa w mieście w kontekście  
terenów zieleni publicznej. Zwrócono się również do Biura ds. Dzielnic,  
które potwierdziło, że wszystkie dzielnice zdeklarowały wywieszenie 
we własnym zakresie na swoich tablicach informacyjnych plakatów 
promujących akcję oraz wyraziły zgodę na rozdawanie przez pracowni-
ka Rady w godzinach jego pracy psich pakietów mieszkańcom. 
Zastrzegły jednak, że jedyną możliwą formą ewidencji dystrybucji jest 
potwierdzenie przez pracownika dzielnicy, iż materiał został wydany  
w określonym okresie i ilościach w ramach imprezy organizowanej 
przez Radę Dzielnicy. Pakiety wraz z broszurami i plakatami zostałyby 
dostarczone do każdej z dzielnic. Zleciliśmy wycenę transportu firmie 
zewnętrznej, która oszacowała koszty logistyczne na kwotę 3 321,00 
zł brutto. W przedstawionym kosztorysie ta pozycja została wyceniona  
na 600,00 zł brutto, dlatego zwiększono tę kwotę do 3 500,00 zł. 
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119

Wielofunk-
cyjne stoły  
do gry 
Teqball 
w Nowej 
Hucie

35 200,00
Zadanie zakłada zakup i montaż wielofunkcyjnych stółów 
sportowych Teqball, pozwalających na uprawianie 5 sportów 
w 1 miejscu.

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

120

Dzieci - 
super nauka 
i zabawa 
to jest nasza 
wspólna 
sprawa

660 000,00 Wsparcie oferty dla dzieci i młodzieży każdego z 11 MDK-ów.

Projekt przewiduje dofinansowanie każdego z 11 Młodzieżowych Do-
mów Kultury, które placówki będą mogły wykorzystać na przygoto-
wanie lub poszerzenie swojej bezpłatnej oferty dla dzieci i młodzieży  
w 2021 roku. 
Pieniądze zostaną przeznaczone na takie działania jak: organizacja akcji 
letniej, organizacja zajęć, integracja dzieci i młodzieży z różnych śro-
dowisk, uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta, wyzwalanie aktyw-
ności twórczej, podejmowanie nowych tematów spotkań i zajęć oraz 
organizację zajęć w nowej, zmieniającej się rzeczywistości – zgodnie 
z potrzebami lokalnej społeczności oraz możliwościami technicznymi, 
infrastrukturalnymi i organizacyjnymi poszczególnych Młodzieżowych 
Domów Kultury.

121

Krakowianie 
dla szpitala 
w Proko-
cimiu 

100 000,00
To projekt mający na celu wieloaspektowe wsparcie
krakowian dla szpitala w Prokocimiu.

Projekt zakłada utworzenie i prowadzenie wolontariatu na rzecz  
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu. Pomoc w odnale-
zieniu się w topografii szpitala pozwoli zminimalizować stres związany 
z koniecznością samodzielnego poruszania się po szpitalu m.in. przez 
starszych i niepełnosprawnych pacjentów. 
W toku prowadzonych działań ma powstać miejsce, gdzie prowadzone 
będą nabory, szkolenia oraz sprawowana będzie opieka nad wolonta-
riuszami. Dodatkowo projekt ma być promowany w mediach społecz-
nościowych, dzięki czemu inicjatywa dotrze do szerokiego grona od-
biorców. Dla chętnych wolontariuszy zorganizowane zostaną wyjazdy 
integracyjne. Dla najbardziej aktywnych przewidywane są nagrody. 
Całkowity koszt realizacji projektu to 100 tys. złotych. 

122
Pitniki  
Krakowskie

1 280 000,00 Zakup i montaż Pitników na wodę dla mieszkańców Krakowa. Darmowy dostęp do wody pitnej.

Wydział informuje również, że możliwa jest realizacja akcji promocyj-
nej pod budynkiem urzędu (stoisko z elementami systemu wystawien-
niczego i obsługą dwóch pracowników UMK), podczas której miesz-
kańcom rozdawane będą pakiety. Informacje o tej akcji, podobnie,  
jak o akcjach w dzielnicach, pojawią się w lokalnych mediach (portal 
i FB Kraków.PL, dwutygodnik Kraków.PL oraz miejska telewizja), a tak-
że na stronach Rad Dzielnic i ich fanpage’ach. 
Mając na uwadze, że kosztorys proponowanych działań pokrywa  
się z ich cenami rynkowymi, jak również doceniając walor edukacyjny 
całego projektu, Wydział opiniuje wniosek pozytywnie.
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123
Nie 
olewamy 
suszy! 

25 000,00
25 000 zł to kwota minimum jakiej wymaga regulamin Budże-
tu Obywatelskiego. Jest to symboliczna kwota, bo projekt jest 
symboliczny, a problem ogólnomiejski. 

Projekt ten jest sygnałem wysłanym o rozsądne gospodarowanie wodą. 
Inwestycja ma na celu zwrócenie uwagi, przede wszystkim władzom 
miasta na problem marnowania wody w okresie letnim i brak kąpielisk 
dla mieszkańców.

124

Długofalo-
wa strategia 
walki  
z chorobami 
zakaźnymi

287 000,00

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 ujawniła braki w dużej 
infrastrukturze jaka znajduje się w szpitalach. Celem projektu 
jest doposażenie/modernizacji przestrzeni szpitali miejskich 
miasta Krakowa celem przygotowania się na choroby zakaźne.

Wniosek po dokonaniu modyfikacji przez Wnioskodawcę dotyczy  
zakupu urządzeń dekontaminacyjnych oraz specjalistycznej drukarki 3D 
przeznaczonych dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego 
SPZOZ w Krakowie. Zakup pozwoli na wsparcie jednostki w tworzeniu 
dużej infrastruktury służącej do długotrwałej walki z chorobami zakaź-
nymi. Dodatkowo, znacząco usprawni prace personelu medycznego 
oraz zmniejszy ryzyko zakażenia. Realizacja przedmiotowego projektu 
w ramach Budżetu Obywatelskiego nie powoduje żadnych konsekwen-
cji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.

125

Między-
narodowe 
Senioralia 
w Krakowie

72 500,00

Celem zadania będzie organizacja integracyjnej imprezy dla 
krakowskich seniorów - Międzynarodowe Senioralia w Krako-
wie. Wydarzenie będzie całodniową impreza dla seniorów do-
starczającą rozrywkę, integrację, atrakcje,  bezpłatne badania 
medyczne.

Projekt ma na celu integrację międzypokoleniową jak również wsparcie 
aktywności społecznej Seniorów poprzez cykl dedykowanych imprez. 

132
E-sportowe 
mistrzostwa 
Krakowa!

50 000,00

Zróbmy E-sportowe mistrzostwa Krakowa dla młodzieży! 
E-sport w ostatnich latach jest coraz popularniejszy. Mistrzo-
stwa miałyby się odbyć w najpopularniejszych grach. 
Przy okazji mistrzostw miałby być zrealizowany program profi-
laktyki uzależnień.

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

133
Krakowski 
eSenior

13 000,00

Sytuacja z epidemią COVID19 uświadomiła nam, że w wie-
le podstawowych czynności w urzędach, szpitalach, bankach  
i innych usługach najsprawniej i najbezpieczniej realizuje się  
w Internecie. Niestety seniorzy są dziś najczęściej  
cyfrowo wykluczeni.

Edukacja i zmniejszenie wykluczenia cyfrowego seniorów.

134

Sport, zdro-
wie, dieta 
- Krakowski 
Atleta

443 000,00

Zajęcia sportowe dla różnych grup wiekowych o charakterze 
ogólnorozwojowym, prelekcje związane z żywieniem i stylem 
życia oraz konsultacje dietetyczne oraz fizjoterapeutyczne  
dla mieszkańców Krakowa. 

Główną ideą projektu jest zwiększenie dostępności do aktywności  
fizycznej wszystkich mieszkańców Krakowa. Zajęcia sportowe  
dla rożnych grup wiekowych o charakterze ogólnorozwojowym,  
prelekcje z żywieniem i stylem życia oraz konsultacje fizjoterapeutyczne  
dla mieszkańców Krakowa. 

137

Wspólnie 
zasadźmy 
Las  
krakowian! 

1 000 000,00
Projekt zakłada nasadzenia dużych sadzonek drzew, które  
w niedalekiej przyszłości utworzą nowe lasy miejskie, których 
tak bardzo brakuje w Krakowie.

Projekt zakłada nasadzenia drzew, które utworzą w przyszłości lasy 
miejskie. Inwestycja przyczyni się do zwiększenia zieleni wysokiej  
w mieście, a co za tym idzie poprawę estetyki, zapobieganie zanie-
czyszczeniom oraz nadmiernemu nagrzewaniu miasta w okresie letnim.  
Będzie miało to pozytywny wpływ na poprawę środowiska i jakość 
życia mieszkańców, a także zachęci społeczeństwo do aktywniejszego 
spędzania czasu na świeżym powietrzu.
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138

Miejski 
Kosiarz czyli 
Krakowskie 
Sianokosy

20 000,00

Praktyczne warsztaty koszenia trawy za pomocą tradycyjnej 
kosy ręcznej oraz sierpa. Kosy ręczne oraz sierpy to tradycyjne 
narzędzia rolnicze, które są przyjazne środowisku a i podczas 
koszenia więcej płazów i żyjątek ma możliwość przeżycia. 

Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów koszenia trawy kosą 
ręczną oraz sierpem. Zajęcia będą możliwością pielęgnacji tradycyjnych 
umiejętności, a przy okazji okazją do aktywizacji i integracji mieszkań-
ców.

142

Kraków  
pod lupą -  
poznaj  
swoje 
miasto  
na nowo

30 000,00

Celem zadania jest budowanie tożsamości lokalnej i wzrost 
wiedzy o mieście, poprzez organizację wycieczek i spacerów 
prowadzonych przez ekspertów. Dodatkowym uatrakcyjnie-
niem formuły projektu będzie stworzenie przewodnika w for-
mie komiksu. 

Projekt przyczynia się do lepszego poznania Krakowa przez mieszkań-
ców, co może wpłynąć na jego lepszą promocję za pośrednictwem tzw. 
marketnigu szeptanego. Znacząca część mieszkańców Krakowa nie zna 
swojego miasta, jego historii i najciekawszych zakątków. 
Fundamentem budowania lokalnego kapitału społecznego jest upo-
wszechnienie wiedzy o lokalnej historii i tradycji. Proponowane dzia-
łania mają na celu umożliwienie mieszkańcom Krakowa aktywne wnik-
nięcie w lokalną kulturę i wielowiekowe dziedzictwo miasta Krakowa. 
Zadanie odpowiada na rzeczywiste i aktualne potrzeby dynamicznie 
zmieniającej się społeczności Krakowian. Proponowane zadanie jest 
zatem ważnym elementem aktywizacji mieszkańców, wpisującym się 
zarówno w potrzeby społeczności jako wsparcie budowy wspólnoty, jak 
i w założenia oraz cele Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.

144
Szycie łaczy 
pokolenia

25 000,00
Zadanie ma polegać na zakupie maszyn do szycia i bezpłatnym 
kursów szycia  dla seniorów, młodzieży i dzieci.

W następnych latach kursy szycia na maszynach mogą być konty-
nuowane z coraz to nowymi uczestnikami. Umiejętność szycia rze-
czy codziennego użytku (np. torby na zakupy, rękawice kuchenne)  
lub artystycznych (np. ozdoby do domu, maskotki), szycia lub przera-
biania ubrań to w obecnych czasach niezwykle przydatna umiejętność. 

145
Muzyczna 
Przystań 
Młodych

103 600,00

Muzyczna Przystań Młodych - projekt dla dzieci i młodzieży  
z Krakowa - obejmuje organizację warsztatów z muzykami 
i specjalistami z branży oraz zakup profesjonalnego sprzętu 
muzycznego, komputera i oprogramowania do nagrywania  
i produkcji muzycznej.

Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana to placówka wychowania 
pozaszkolnego, która organizuje dla dzieci i młodzieży zajęcia rozwi-
jające zainteresowania i uzdolnienia. Zgłoszony do Budżetu Obywa-
telskiego projekt pn. „Muzyczna Przystań Młodych” obejmuje orga-
nizację warsztatów muzycznych oraz zakup profesjonalnego sprzętu  
do nagrywania i produkcji muzycznej. Przeprowadzenie warsztatów 
oraz zakup sprzętu, które zakłada projekt, ma rozwinąć u dzieci i mło-
dzieży z całego Krakowa zainteresowania muzyczne, głównie poprzez 
grę na instrumentach oraz udoskonalać już posiadane umiejętności, a 
także zainspirować i zmotywować uczestników do dalszego muzyczne-
go rozwoju.

146

Bronimy 
MDK-ów! 
Śródmiejski 
Festiwal 
Kultury 
Młodzieży

252 500,00

Bronimy MDK-ów! Śródmiejski Festiwal Kultury Młodzieży,  
to prezentacja dorobku młodych twórców kultury reprezen-
tujących Młodzieżowe Domy Kultury, działające na terenie 
Krakowa.

Realizacja projektu ma na celu prezentację dorobku młodych twórców 
kultury reprezentujących Młodzieżowe Domy Kultury działające na  
terenie Krakowa. W ramach projektu przewidziane jest zorganizowanie 
kilku tematycznych segmentów, min. teatr - spektakle przygotowane 
przez dzieci i młodzież, muzyka - plenerowe koncerty, taniec - pre-
zentacja umiejętności grup tanecznych prowadzonych w krakowskich  
MDK-ach, plastyka - organizacja plenerów malarskich, warsztatów  
ceramiki oraz rękodzieła artystycznego.
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147

Ścieżki 
spacerowe 
w Lesie Bor-
kowskim

450 000,00
Utworzenie ścieżek spacerowych w Lesie Borkowskim,  
mający na celu otworzenie w sposób uporządkowany tego  
cennego obszaru dla mieszkańców Miasta Krakowa.

Projekt zakłada utworzenie ścieżek spacerowych wraz z montażem ma-
łej architektury. Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa  
i komfortu mieszkańców. Ponadto będzie sprzyjać integracji społecznej 
i aktywnemu spędzaniu czasu na świeżym powietrzu.

148

Woda dla 
ptaków 
i owadów 
- 20 poideł 
dla każdej 
dzielnicy

540 000,00
W ramach projektu dla każdej dzielnicy zostanie zakupionych 
20 poideł dla ptaków i owadów.

Efektem projektu jest poprawa jakości życia ptaków w mieście. 

151

Chodniki 
w Nowej 
Hucie do 
remontu! 
Cześć 1

1 280 000,00
Projekt zakłada remonty nowohuckich chodników 
do wyczerpania kwoty w puli!

Projekt zakłada remont nawierzchni nowohuckich chodników. 
Inwestycja podniesie walory estetyczne dzielnicy oraz poprawi 
bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.

152

Drogi w No-
wej Hucie 
do remontu! 
Cześć 1

1 280 000,00
Projekt zakłada remonty nowohuckich dróg 
(remonty nakładkowe) do wyczerpania kwoty w puli!

Projekt zakłada wykonanie remontu wybranych ulic w Nowej Hucie. 
W ramach przedmiotowego wniosku wskazano do realizacji remont: 
1. ul. Zachemskiego 2. ul. Daniłowskiego – odcinek os. Wandy 3. ul. Bul-
warowa - kocie łby na odcinku os. Wandy 4. ul. Zuchów. 
W ramach środków finansowych  przedmiotowego wniosku możliwy 
jest do realizacji remont ul. Zachemskiego oraz ul. Daniłowskiego –  
do wysokości pozostałych środków finansowych. 
Natomiast pkt. 3 i 4 stanowią rezerwę. Poprawa stanu nawierzchni ulic 
przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej 
w Nowej Hucie oraz jej estetyki. Zwiększy bezpieczeństwo oraz kom-
fort uczestników ruchu.

155
Jaśniej nocą 
w Nowej 
Hucie!

800 000,00

Wymiana istniejących opraw na oprawy typu LED zwięk-
szy komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, przyczyni  
się do poprawy stanu technicznego istniejącej infrastruktury 
oraz zmniejszy koszty zużycia energii elektrycznej. 

Wymiana oświetlenia we wskazanych lokalizacjach znacznie poprawi 
poczucie bezpieczeństwa mieszkańców osiedla oraz  innych osób oraz 
podniesie standard ich życia i poczucie komfortu a także przyczyni się 
do zmniejszenia kosztów zużycia energii elektrycznej.

157
Karmniki 
dla ptaków 
w Krakowie

80 000,00
Założeniem projektu jest montaż karmników dla ptaków 
oraz tablic informacyjnych z jadłospisem na terenie Krakowa.

Projekt zakłada montaż tablic informacyjnych i karmników dla ptaków 
na terenie Krakowa. Inwestycja będzie pełnić funkcję edukacyjno- 
informacyjną i pozytywnie wpłynie na zapobieganie powstawaniu 
schorzeń ptaków związanych z niewłaściwym pokarmem. Dodatkowo 
akcja przyczyni się do poprawy czystości krakowskiej przestrzeni.

159

Zielona 
szkoła dla 
ekologicz-
nych klas

231 000,00

Zwycięskie klasy w ramach konkursu sprawdzającego wie-
dzę i propagującego postawy proekologiczne, nagrodzone 
będą udziałem w nieodpłatnej „Zielonej szkole” w ośrodku  
CM im. H. Jordana w Gołkowicach Górnych. 

Zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego projekt pn. „Zielona szkoła’’ dla 
ekologicznych klas obejmuje przeprowadzenie konkursu sprawdzające-
go wiedzę młodych Krakowian w zakresie ochrony środowiska. 
Celem konkursu jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicz-
nej młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań  
w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi  
na zagrożenia występujące w otaczającym nas świecie.
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162
Psia Kupa 
Wstydu dla 
Właściciela

250 000,00
Projekt zakłada zakup i montaż 
w przestrzeni Krakowa koszy na psie odchody.

Projekt zakłada montaż koszy na psie odchody na terenie Krakowa. 
Inwestycja przyczyni się do poprawy jakości życia i czystości terenów 
spacerowych w przestrzeni miejskiej. 

163

Park Rzecz-
ny Wilga 
na odcinku 
ul.Ruczaj  
do ul.Brożka

1 280 000,00

Budowa Parku Rzecznego Wilgi, na odcinku od ul. Ruczaj  
do ul. Brożka, przy prawym brzegu rzeki Wilgi. 
Graniczy z Osiedlem mieszkaniowym Cegielniane -  
ul. Borsucza. Realizacja prac ochronnych dla środowiska  
naturalnego + elementy rekreacyjne.

Projekt zakłada utworzenie Parku Rzecznego Wilgi. Inwestycja  
przyczyni się do wzrostu terenów zieleni w dzielnicy, podniesie walo-
ry estetyczne otoczenia, a co za tym idzie zachęci do spędzania czasu  
na świeżym powietrzu. Będzie on pełnić funkcję rekreacyjno-wypo-
czynkowe, a dodatkowo przyczyni się do integracji mieszkańców.

164

Boiska 
sportowe 
dla miesz-
kańców 
Krakowa

1 270 000,00

Wymiana nawierzchni asfaltowych boisk sportowych na trawę 
syntetyczną. Boiska są umiejscowione na osiedlu Opatkowice 
i mają służyć mieszkańcom wszystkich dzielnic zlokalizowa-
nych w południowej części Krakowa.

Projekt zakłada wymianę nawierzchni istniejącego boiska ogólnodo-
stępnego raz montaż małej architektury. Dzięki realizacji dzieci, mło-
dzież i osoby dorosłe będą mogły swobodnie i bezpiecznie spędzać 
aktywnie czas. 
Poprawi się atrakcyjność terenu, który w obecnej chwili jest mocno wy-
służony. Mieszkańcy chętnie zaczną korzystać z możliwości aktywnego 
wypoczynku, co pozytywnie wpłynie na sprawność fizyczną Mieszkań-
ców Krakowa.

167
Aktywny 
Senior

120 000,00

Projekt zakłada stworzenie wszechstronnej oferty dla Senio-
rów. Dzięki współpracy z CM im. H. Jordana możliwe będzie 
zapewnienie nieodpłatnie m.in. biletów do kina PARADOX, 
wycieczek i innych atrakcyjnych wydarzeń.

Zaplanowane działania w przesłanym do weryfikacji projekcie  
skierowane są do Krakowian w wieku senioralnym. Istotnym elemen-
tem w złożonym projekcie jest możliwość integracji osób w wieku 
senioralnym, wspólne spędzenie czasu, poznanie się, przy równocze-
snym wsparciu prozdrowotnym. Proponowane działanie wpisuje się  
w gminne działania na rzecz osób ze wskazanej grupy. Realizacja zada-
nia pozytywnie wpłynie na zmniejszenie izolacji społecznej oraz umoż-
liwi podtrzymywanie nawiązanych kontaktów i relacji.

170
Woda 
zawsze pod 
ręką i łapą

900 000,00

Woda pitna powinna być dostępna na każdym kroku. Zało-
żeniem tego projektu jest budowa tzw. źródeł rozsianych po 
całym mieście. Powinny one być zaprojektowane w sposób do-
stępny dla ludzi jak i zwierząt.

Dostęp do darmowej wody pitnej.

171

Mistrzostwa 
Krakowa w 
piłkarzyki 
stołowe

924 200,00

Projekt ogólnodostępny, dla wszystkich mieszkańców Krako-
wa. Organizacja trzech turniejów, rozegranych na profesjo-
nalnych stołach piłkarzykowych i przeprowadzonych  przez 
zawodników-pasjonatów z osiągnięciami na szczeblu świato-
wym.

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

172

Automa-
tycznie 
zwalczajmy 
bezdomność 
zwierząt

26 000,00

Zakup profesjonalnych urządzeń i akcesoriów do odłowu psów 
i kotów, pomagającego zwiększyć efektywność działań mają-
cych na celu zapobieganie bezdomności zwierząt, oraz profe-
sjonalnego sprzętu do odkażania by zminimalizować ryzyko 
przenoszenia chorób.

Zakup profesjonalnych urządzeń i akcesoriów do odłowu psów i kotów, 
pomagające zwiększyć efektywność działań mających na celu zapobie-
ganiu bezdomności zwierząt.
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174

Łączymy 
Parki 
Krakowa 
(kontynu-
acja) - stacje 
naprawy 
rowerów 
przy trasach 
dla rowerzy-
stów

69 500,00

Projekt polega na montażu stacji napraw rowerów w 18 lokali-
zacjach przy trasach dla rowerzystów. 
Celem tras rowerowych i innych udogodnień jest niemal bezko-
lizyjne połączenie parków, użyteczności i miejsc zamieszkania. 
W tej edycji proponujemy utworzenie dalszych stacji naprawy 
rowerów.

Powstanie stacji umożliwi rowerzystom dokonywanie drobnych napraw 
rowerów lub dopompowywanie kół. Z możliwości dopompowywania 
kół będą mogli skorzystać również właściciele różnego rodzaju wózków. 
Konieczne będzie ponoszenie kosztów bieżącego utrzymania stacji. 

177

Doposażenie 
szpitala 
miejskiego 
im. S. Żerom-
skiego cz.1

250 000,00
Projekt przewiduje zakup aparatu do znieczuleń oraz myjki 
do fiberoskopów dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana  
Żeromskiego.

Wniosek po dokonaniu modyfikacji przez Wnioskodawcę dotyczy 
zakupu aparatu do znieczuleń oraz myjki do fiberoskopów dla Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie. 
Zakup sprzętu medycznego wpłynie na poprawę jakości infrastruktury 
medycznej szpitala, wykorzystywanej w procesie realizacji świadczeń 
zdrowotnych. Realizacja przedmiotowego projektu w ramach Budże-
tu Obywatelskiego nie powoduje żadnych konsekwencji finansowych  
dla Gminy w kolejnych latach.

178
Filmowe 
Bulwary

110 000,00

Projekt zakłada organizację kina letniego na krakowskich 
Bulwarach. Projekcje filmów odbywałyby się na wolnym po-
wietrzu. Dzięki zróżnicowanemu repertuarowi i szerokiej gru-
pie docelowej projekt ten ma walory międzypokoleniowego  
„łącznika”. Wykonawcą projektu będzie Centrum Młodzieży 
im. dr. Henryka Jordana.

Zadanie przyczyni się do integracja lokalnej społeczności, wzajemnego 
poznania się oraz realizacji interesującej oferty kulturalnej, wzbogaca-
nie sceny kulturalnej dzielnicy, ożywienie dzielnicy, kreacja nowego 
miejsca dla społeczności, budowa marki Budżetu Obywatelskiego.

180

Park Grze-
górzecki 
- Zielone 
Grzegórzki

1 280 000,00

PARKOLAS; w centrum miasta-między Mostem Kotlarskim  
a Stopniem Dąbie. 
To dzika enklawa zieleni w centrum Krakowa. Dzięki insta-
lacji ławek, koszy i oświetlenia, park stanie się atrakcyjnym  
miejscem wypoczynku i rekreacji mieszkańców Krakowa. 

Projekt zakłada utworzenie parku w formie lasu poprzez montaż małej 
architektury w Parku Grzegórzeckim. 
Inwestycja podniesie walory estetyczne otoczenia oraz stworzy prze-
strzeń bardziej komfortową dla użytkowników, a co za tym idzie zachęci 
do aktywniejszego spędzania czasu na świeżym powietrzu. 

181

Historia  
pochodze-
nia nazwy 
przystan-
ków  
w Krakowie

50 000,00
Projekt zakłada umieszczenie na przystankach tramwajowych 
i/lub autobusowych informacji z historią pochodzenia nazwy 
przystanku.

Udostępnienie mieszkańcom informacji 
o historii pochodzenia nazw przystanków. 
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