
l.p nazwa propozycji zadania skrócony opis propozycji zadania koszt zadania w PLN liczba punktów

1
Kwitnące Planty – rewitalizacja Plant Dietlowskich oraz 

zabiegi pielęgnacyjne drzew na Plantach w obrębie Starego 

Miasta

Zasadzenie różaneczników, jaśminowców oraz kwietników, a dla zwiększenia bezpieczeństwa również 

zabiegi pielęgnacyjne drzew na Plantach w obrębie Starego Miasta. 
21.000 6452

12 Odnowienie i udostępnienie mieszkańcom Krakowa ogrodu 

przy Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana

Odnowienie oraz udostępnienie dla mieszkańców Krakowa ogrodu należącego do Centrum Młodzieży 

im. dr H. Jordana przy ul. Krupniczej 38. 
60.000 6160

11
Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 

im. Romualda Traugutta przy ulicy Smoleńsk 5-7 w 

Krakowie

Budowa boiska sportowego (mini boisko do koszykówki, piłki nożnej, siatkówki, tenisa ziemnego) przy 

Szkole Podstawowej nr 4 w Krakowie.
100.000 4434

10 Aktywne bulwary
Instalacja siłowni na powietrzu na bulwarze Kurlandzkim oraz stołu do ping-ponga i dwóch stolików do 

gry w szachy.
100.000 3939

6
Pakiet „Angielski i Bezpieczeństwo" –  inicjatywa „Angielski 

Bezpłatnie 5 Razy w Tygodniu dla Krakowskich Uczniów" 

oraz „Bezpieczne Przeprowadzanie Dzieci przez Jezdnię" i 

"Monitoring dla Szkół i Przedszkoli w Dzielnicy I"

Zapewnienie nauczania angielskiego pięć razy w tygodniu dla uczniów oraz budowa lub rozbudowa 

monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych.
43.200 3657

5
Ochrona zieleni i zagospodarowanie pasa drogowego 

wzdłuż budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. 

Rajskiej oraz ochrona zieleni w innych pasach drogowych 

Dzielnicy I

Poprawa stanu zdrowotnego drzew rosnących w pasach drogowych na terenie Dzielnicy I (w pierwszej 

kolejności wzdłuż budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. Rajskiej) przez ograniczenie 

możliwości parkowania aut na pasach zieleni przyulicznej, bezpośrednio pod drzewami. 

97.000 3602

7 Bezpieczne Centrum - nocny patrol Straży Miejskiej Wprowadzenie pieszego patrolu na Kazimierzu w każdą sobotnią noc roku, w godzinach 20.00-4.00. 45.000 3600

13
Zielona przestrzeń dla wypoczynku dzieci i dorosłych – 

rewitalizacja pasa zieleni przy ul. Tarłowskiej i 

Zwierzynieckiej oraz stworzenie placu zabaw

Rewitalizacja zaniedbanego pasa zieleni oraz przekształcenie go w miejsce do wypoczynku służące 

mieszkańcom, przede wszystkim rodzicom z małymi dziećmi. 
23.000 3341

2 Zieleń przy placu Słowiańskim

Poprawa wyglądu placu Słowiańskiego poprzez uporządkowanie zieleni. Bardzo potrzebne w tym 

miejscu jest dosadzenie żywopłotu, przycięcie istniejącego, dosadzenie krzewów oraz drzew w pustych 

okienkach.

40.000 3113

4 W Starym Mieście, nowe książki w bibliotece
Powiększenie księgozbioru Filii nr 4 i 8 Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie poprzez zakup 

nowości czytelniczych.
2.000 3037

9 Bezpieczne przejścia dla pieszych
Stworzenie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Dietla 67 poprzez oświetlenie go punktowo 

skierowanymi lampami z białym światłem LED.
6.000 2568

8 Mali ratownicy
Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, obsługi AED wraz z zakupem sprzętu do nauki pierwszej pomocy 

dla Szkoły Ratownictwa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.
11.600 2520

3
Przygotowanie i instalacja modułów informujących o 

źródłach nazw ulic na obszarze Dzielnicy I

Przygotowanie i wdrożenie pilotażowego programu oznakowania ulic Dzielnicy I za pomocą tablic z 

informacjami dotyczącymi patronów ulic i placów lub z pochodzeniem ich nazw.
100.000 2192

11
„Ścieżka zdrowia" w parku przy śluzie na Dąbiu, na 

bulwarach na Dąbiu

Zakup i montaż ścieżki zdrowia w postaci drewnianych elementów do ćwiczeń wraz z tabliczkami 

informacyjnymi jak należy wykonać dane ćwiczenie i na jakie partie ciała ono oddziałuje.
34.980 4612

17 Uporządkowanie brzegów rzeki Białuchy
Uporządkowanie brzegów rzeki Białuchy, z dostosowaniem bulwarów do funkcji rekreacyjno-

wypoczynkowej.
4.800 3733

3 Przyjazny skwer
Urządzenie brzegu Białuchy poprzez zamontowanie oświetlenia, ławek i koszy na śmieci przy drodze 

nad Białuchą w okolicy ul. Cieplińskiego.
26.000 3566

16 Równamy szanse w dostępie do książki wszystkim 

mieszkańcom Dzielnicy

Powiększenie księgozbioru Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie (Biblioteka Główna)oraz jej 

filii nr: 2, 12, 13, 16, 17 poprzez zakup nowości czytelniczych.
6.000 2724

15
Rewitalizacja i zagospodarowanie skweru przy ul. 

Bobrowskiego, w sąsiedztwie biblioteki miejskiej

Zagospodarowanie zaniedbanego, niewykorzystanego zielonego skweru, na którym rosną piękne stare 

drzewa i krzewy w celu stworzenia sąsiedzkiego ogródka dzielnicowego dla mieszkańców dzielnicy 

Grzegórzki – miejsca spotkań sąsiedzkich, przestrzeni do spędzania czasu z książką wypożyczoną w 

pobliskiej bibliotece.

55.000 2484

14 Wrota osiedla Dąbie

Modernizacja istniejącego przejścia pieszego pomiędzy skrzyżowaniem al. Pokoju/ul. Ofiar Dąbia a ul. 

Na Szaniec poprzez: poszerzenie ciągu pieszego, oświetlenie przejścia, usunięcie barier 

komunikacyjnych (słupków), poprawę zejścia na parking, rehabilitację istniejącej zieleni niskiej i 

wysokiej.

77.000 2268

12 Oświetlenie boiska szkolnego

Wykonanie oświetlenia boiska szkolnego do piłki nożnej przy Gimnazjum nr 7, umożliwiającego 

wykorzystanie istniejącego, nowoczesnego obiektu sportowego przez mieszkańców dzielnicy w 

godzinach wieczornych. 

70.000 2189

13
Pakiet „Angielski i Bezpieczeństwo" – iInicjatywa „Angielski 

Bezpłatnie 5 Razy w Tygodniu dla Krakowskich Uczniów" 

oraz „Bezpieczne Przeprowadzanie Dzieci przez Jezdnię" i 

„Monitoring dla Szkół i Przedszkoli w Dzielnicy II"

Zapewnienie nauczania angielskiego  pięć razy w tygodniu dla uczniów oraz budowa lub rozbudowa 

monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych.
99.600 2171

6
Częsta pielęgnacja/konserwacja zieleni dla obszaru 

wyznaczonego przez al. Pokoju i ul. Grzegórzecką. Program 

pilotażowy.

Dodatkowe koszenie trawy oraz pielęgnacja nadmiernie rozrośniętej zieleni na terenach 

przyosiedlowych.
38.030 1614

5 Mali ratownicy
Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, obsługi AED wraz z zakupem sprzętu do nauki pierwszej pomocy 

dla Szkoły Ratownictwa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.
11.600 1399

18
„Zdrowy kręgosłup" – zajęcia korekcyjno-rekreacyjne dla 

mieszkańców Dzielnicy II

Zajęcia korekcyjno-rekreacyjne z elementami gimnastycznymi „Zdrowy kręgosłup", mające na celu 

poprawę zdrowia, sprawności fizycznej, oraz aktywizację społeczną mieszkańców  – bez ograniczeń 

wiekowych.

3.300 1355

1 Rewitalizacja neonu „MERKURY" na budynku przy al. Pokoju 

14 (przystanek F. Nullo)

Odnowienie i uruchomienie neonu „MERKURY" na budynku przy al. Pokoju 14 - przystanek Francesco 

Nullo. 
20.000 1268

19 Remont chodnika ul. Ks. Skorupki od ulicy Jaworskiego do 

ul. B. Chrobrego
Remont, wymiana płyt chodnikowych i krawężnika na kostkę brukową. 27.000 938

7 Remont parkingu i wjazdu na parking Remont parkingu i wjazdu na parking przed budynkiem przy ul. Mogilskiej 27 w Krakowie. 20.000 725

10
Słup ogłoszeniowy dla mieszkańców dzielnicy 

umiejscowiony w okolicy Urzędu Pocztowego nr 49 przy al. 

Pokoju 33

Słup ogłoszeniowy zlokalizowany na niewykorzystanej części gminnego, zielonego skweru, 

umożliwiający zamieszczanie ogłoszeń przez instytucje kulturalne, stowarzyszenia, instytucje 

mieszkańców dzielnicy.

3.500 354

14 Książka bliżej Ciebie i dla Ciebie
Powiększenie księgozbioru Filii nr: 6, 7, 9, 10, 11, 18, 19 Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie 

poprzez zakup nowości czytelniczych.
7.000 6840

2
Pakiet „Angielski i Bezpieczeństwo" – inicjatywa „Angielski 

Bezpłatnie 5 Razy w Tygodniu dla Krakowskich Uczniów" 

oraz „Bezpieczne Przeprowadzanie Dzieci przez Jezdnię" i 

„Monitoring dla Szkół i Przedszkoli w Dzielnicy III"

Zapewnienie nauczania angielskiego  pięć razy w tygodniu dla uczniów oraz budowa lub rozbudowa 

monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych.
99.600 5834

15 Zielone ławeczki na osiedlach
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wspólne tworzenie atrakcyjnych i aktywizujących obszarów 

zielonych – zielonych ławeczek z wikliny w towarzystwie kwiatowych skwerów. 
14.000 4152

5 Aktywny senior
Forma integracji społecznej osób starszych, niepełnosprawnych, w celu zwiększenia ich aktywności oraz 

poprawy sprawności psycho-ruchowej.
18.200 3423

WYNIKI GŁOSOWANIA NA ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

MIASTA KRAKOWA 2014

ZADANIA O CHARAKTERZE LOKALNYM
DZIELNICA I STARE MIASTO

DZIELNICA II GRZEGÓRZKI

DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY



9
Dzielnicowe pośrednictwo w pomocy osobom 

niepełnosprawnym i starszym

Dzielnicowe pośrednictwo w pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym to baza informacji oraz 

ułatwianie kontaktu pomiędzy osobami starszymi i niepełnosprawnymi a wolontariuszami. Centrum 

animuje koordynator, który aktywnie poszukuje osób chętnych do niesienia pomocy oraz tych, które jej 

potrzebują.

14.400 3365

18
Budowa siłowni zewnętrznej dla mieszkańców Dzielnicy III, 

a w szczególności osiedla Ugorek i Wieczysta

Budowa siłowni dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym seniorów. Będzie to miejsce aktywnego 

wypoczynku dla mieszkańców Dzielnicy III, a w szczególności dla mieszkańców osiedla Ugorek i 

Wieczysta. 

100.000 3181

6 Sport i rekreacja w Dzielnicy III
Budowa zjeżdżalni drewnianej typu mini-bobslej przy wykorzystaniu różnicy wysokości między placem 

zabaw przed blokiem przy ul. Ugorek  a rozległą łączką poniżej (ul. P. Włodkowica).
100.000 2916

16 Równe szanse
Dofinansowanie treningów piłkarskich grup młodzieżowych KS Prądniczanka Kraków w okresie 

zimowym.
15.840 2600

17 Aktywny Senior

Budowa siłowni na świeżym powietrzu na os. Wieczysta dla osób starszych. Siłownia składa się z 

przyrządów do ćwiczeń, które są bezpłatnie udostępnione okolicznym mieszkańcom – osobom 

starszym. 

100.000 2242

10 Czytanie to też sztuka
Stworzenie uczniom SP nr 64 warunków do nabywania umiejętności korzystania z różnych źródeł 

informacji, także z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej. 
26.250 1587

19 Skwerek przy studni
Dokończenie niskiego ogrodzenia i rewitalizacja zieleni przy końcu ul. J. Bitschana, obok bloku przy ul. 

Dobrego Pasterza 100.
2.640 1401

21 Bezpieczni to my
Bezpieczne wejście do budynku SP nr 64 oraz chodnika przed wejściem głównym, który znajduje się 

poza ogrodzeniem szkoły i służy wszystkim przechodniom. 
25.331 1203

3
Remont chodnika łączącego budynki przy ul. Kantora 7, 

Kantora 5 i dalej, aż do Kantora 3 od strony południowo-

wschodniej

Projekt dotyczy remontu bardzo zniszczonego chodnika pomiędzy budynkami  przy ul. Kantora 7, ul. 

Kantora 5 i ul. Kantora 3. 
55.000 1047

4
Remont chodnika pomiędzy klatką nr 6 budynku przy ul. 

Lublańskiej 24 a klatką nr 1 budynku przy ul. Lublańskiej 22

Remont bardzo zniszczonego chodnika pomiędzy budynkiem przy ul. Lublańskiej 24 a budyniem przy ul. 

Lublańskiej 22. 
10.000 911

20 Remont chodnika pomiędzy budynkami przy ul. Kantora 6 i 

Kantora 4 oraz przed budynkiem przy ul. Kantora 4

Remont bardzo zniszczonego chodnika asfaltowego pomiędzy budynkami przy ul. Kantora 4 i Kantora 6 

oraz przed budynkiem przy ul. Kantora 4. 
80.000 835

22 Remont chodnika przy bloku Lublańska 20 Wymiana chodnika na kostkę brukową przed budynkiem od strony wejścia i w jego obejściu. 43.000 700

11 Modernizacja chodnika

Wymiana nawierzchni asfaltowej chodnika łączącego przejście między ogródkami działkowymi a ul. T. 

Kantora 7, do wyjścia na ul. Suchą, który nie był modernizowany od kilkunastu lat. Wymiana 

nawierzchni na kostkę brukową wraz z obrzeżami chodnika.

20.000 620

8 Naprawa chodnika do altanki śmietnikowej
Wymiana nawierzchni z płyt chodnikowych (a częściowo z asfaltu) przy ulicy Kantora 3 na kostkę 

brukową .
8.000 377

23 Naprawa chodnika
Wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową przed budynkiem przy ulicy Kantora 3, od strony 

wejścia do klatek schodowych.
55.000 211

10
Pakiet „Angielski i Bezpieczeństwo" – inicjatywa "Angielski 

Bezpłatnie 5 Razy w Tygodniu dla Krakowskich Uczniów" 

oraz „Bezpieczne Przeprowadzanie Dzieci przez Jezdnię" i 

„Monitoring dla Szkół i Przedszkoli w Dzielnicy IV"

Zapewnienie nauczania angielskiego 5 razy w tygodniu dla uczniów oraz budowa lub rozbudowa 

monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych.
99.600 6934

2 Siłownia na wolnym powietrzu obok Dworku 

Białoprądnickiego w parku Kościuszki
Siłownia zewnętrzna (narzędzia do ćwiczeń) na świeżym powietrzu. 45.000 6570

3 Fit Park pod chmurką

Utworzenie w parku Krowoderskim siłowni pod gołym niebem, czyli miejsca z zestawem urządzeń 

sportowych przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń fizycznych na różne partie mięśni i mających 

korzystny wpływ na funkcjonowanie i ogólny stan organizmu oraz poprawiających koordynację 

ruchową. 

100.000 4859

4 Siłownia na otwartym powietrzu w parku S. Wyspiańskiego

Urządzenie ogólnodostępnej siłowni na wolnym powietrzu w parku S. Wyspiańskiego (rejon ulic 

Makowskiego i Łokietka) ma na celu uzupełnienie istniejącej infrastruktury rekreacyjnej o elementy, z 

których będą mogły korzystać starsze dzieci, młodzież i dorośli. 

100.000 4061

30 Integracyjny plac zabaw "Bawmy się razem"

Utworzenie od podstaw integracyjnego placu zabaw przy ul. Siewnej, na którym znajdą się urządzenia 

służące zabawie dzieci, także poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz urządzeń zewnętrznej 

siłowni dla dorosłych (opiekunów dzieci, seniorów, mieszkańców Dzielnicy).

80.075 3739

5 Remont chodnika przy ul. Krowoderskich Zuchów
Remont chodnika przy ul. Krowoderskich Zuchów – od kapliczki przy ul. Kluczborskiej do skrzyżowania z 

ul. Wybickiego (odcinek po stronie urzędu skarbowego).
100.000 3396

9 „Zrób sobie skwer". Projekt rewitalizacji skweru przy ul. 

Siewnej wraz z uzupełnieniem infrastruktury

Rewitalizacja terenu zielonego przy stacji Statoil 123, w obrębie którego znajdują się pozostałości 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (drabinki, piaskownica, karuzela, ławki).
50.126 3299

14 Ogród rekreacyjny
Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu opuszczonych ogródków działkowych przy ul. Siemaszki 

25a i 27 dla celów rekreacyjnych.
100.000 3095

22 Remont chodnika przy ul. Wyki Remont chodnika przy ul. Wyki, na odcinku od ul. Nad Sudołem do ul. Pachońskiego. 100.000 3042

31 Stacjonarne alkomaty dla mieszkańców
Zamontowanie w wybranych miejscach Dzielnicy IV certyfikowanych alkomatów stacjonarnych 

dostępnych dla każdego.
45.500 2777

35 Stacje rowerowe
Montaż dwóch stacji rowerowych KMK Bike – miejskiej sieci wypożyczalni rowerowych – w pobliżu ul. 

Prądnickiej 69 (obok apteki) oraz ul. Solskiego 1.
100 000 2726

18 Mali ratownicy
Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, obsługi AED wraz z zakupem sprzętu do nauki pierwszej pomocy 

dla Szkoły Ratownictwa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.
11.600 2708

17 Nie ma gdzie stać – utworzenie miejsc postojowych

Utworzenie miejsc postojowych na całej długości ulicy od strony boisk, pomiędzy ul. Jaremy, ul. Lentza i 

ul. Weissa, przy chodniku, głównie tam gdzie jest nierówne podłoże, dziury, gdzie w chwili obecnej 

mieszkańcy próbują parkować swoje auta.

76.600 2673

11
Nowocześnie i bezpiecznie – modernizacja placu zabaw 

oraz terenu u styku ul. Bobrzeckiej i Zdrowej

Gruntowna modernizacja istniejącego placu zabaw poprzez: wykonanie chodnika, ciągu pieszego wzdłuż 

placu; ułożenie nawierzchni w postaci płyt gumowych; ustawienie ławek, a także montaż betonowego 

stołu do gry w piłkarzyki i tenisa stołowego oraz wymianę zniszczonych słupów do siatkówki na 

przyległym boisku.

99.317,88 2672

8 Plac zabaw dla dzieci
Rewitalizacja placu zabaw dla dzieci z osiedla i przedszkola. Plac jest usytuowany między blokami  przy 

ul. Gdyńskiej i Chełmońskiego. 
98.000 2522

32 Remont chodnika przy ul. Generała Augusta Fieldorfa Nila 

w Krakowie

Remont chodnika przy ul. Gen. Augusta Fieldorfa Nila w Krakowie, na odcinku od ul. Prądnickiej do 

pierwszej bramy wjazdowej do Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.
100.000 2260

6
Zatoka postojowa przy ul. Czerwieńskiego 1 dla autobusów 

przewożących uczniów oraz samochodów odwożących 

dzieci do szkoły

Wybudowanie zatoki postojowej dla autobusów przewożących uczniów oraz samochodów odwożących 

dzieci do szkoły.
99.000 2148

28 Montaż stacji rowerowej przy ul. Makowskiego Montaż stacji rowerowej KMK Bike – sieci wypożyczalni rowerów miejskich. 50.000 2138

7
Stworzenie siłowni zewnętrznej wzdłuż ciągu spacerowego 

wzdłuż dawnej Młynówki Dominikańskiej

Rewitalizacji pasa zieleni obok asfaltowego traktu pieszego, biegnącego od ul. Bursztynowej (obok 

młyna „Bularnia"), dalej przecinającego ul. Turystyczną, ul. Grażyny i biegnącego do ul. Jabłonnej 

poprzez stworzenie na jego terenie siłowni zewnętrznej.

100.000 2124

38 Remont chodnika ul. Pigonia
Remont chodnika (ok. 50 m) na odcinku od wejścia do przedszkola do wjazdu do szkoły oraz przed 

pocztą.
70.000 1664

25 Zajęcia warsztatowe uwrażliwiające dzieci i młodzież 

szkolną na problemy osób niepełnosprawnych

Pokazanie dzieciom i młodzieży z jakimi problemami borykają się osoby z różnymi 

niepełnosprawnościami, z jakiej pomocy mogą korzystać oraz w jaki sposób można im pomagać. 
2.150 1662

36 Budowa utwardzonego dojścia wzdłuż parkingu na terenie 

Szkoły Podstawowej nr 107

Budowa utwardzonego dojścia wzdłuż parkingu na terenie SP nr 107, dla dzieci idących od strony 

południowo-zachodniej, od ul. Zdrowej. 
34.054 1555

33 Remont fragmentu ul. Ojcowskiej w Krakowie Wymiana nakładki asfaltowej na odcinku od budynku nr 84 do posesji nr 100 przy ul. Ojcowskiej. 100.000 1471

27 Oświetlenie
Chodnik wzdłuż bloku przy ul. Zdrowa 13 jest niedoświetlony. Istniejące lampy uliczne nie oświetlają 

chodnika, gdyż są osłonięte koronami drzew. 
23.500 1318

15 Skwer przy ul. Siemaszki Przekształcenie pasa zieleni znajdującego się przy ul. Siemaszki 31 w skwer. 44.000 1315

DZIELNICA IV  PRĄDNIK BIAŁY



20 Budowa progów zwalniających Zainstalowanie elementów uspakajających ruch na ul. Ojcowskiej oraz Chełmońskiego. 16.000 1226

21 Wymiana wyposażenia i doposażenie placu zabaw przy ul. 

Nawojowskiej
Wymiana wyposażenia placu zabaw i zaopatrzenie go w nowe obiekty do zabawy dla dzieci. 67.600 1044

37 Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego LKS 

Tonianka
Wykonanie ogrodzenia obiektu, opracowanie i przygotowanie projektu zagospodarowania terenu. 100.000 1036

24 Remont, wyrównanie i utwardzenie przejścia między 

garażami a blokami przy ul. Nad Sudołem 10
Naprawa terenu, który jest bardzo zniszczony i wymaga remontu. 15.000 938

23 Remont chodnika – ul. Szopkarzy Kompleksowy remont chodnika na odcinku ok. 100 m. 70.000 932

1 Budowa pięciu miejsc parkingowych, w tym dwóch miejsc 

dla niepełnosprawnych

Wykonanie pięciu miejsc parkingowych, w tym dwóch miejsc dla niepełnosprawnych na terenie obok 

bloku przy ul. Kluczborskiej 5 oraz Krowoderskich Zuchów 15, 17.
55.000 819

26 Wykonanie oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Maciejkowej i 

Azaliowej
Zainstalowanie oświetlenia na słupach ulicznych. 82.000 648

16 Rewitalizacja ul. Jarzynowej
Rewitalizacja ul. Jarzynowej poprzez położenie nowej nawierzchni na jezdni o długości ok. 60 m oraz 

położenie nowej nawierzchni chodnika wzdłuż jezdni przy ul. Jarzynowej.
100.000 606

34 Zarurowanie rowu przy ul. Maciejkowej i Azaliowej Wykonanie barierki ochronnej zabezpieczającej przed wypadnięciem z drogi do rowu cieku wodnego. 80.000 503

11 Rewitalizacja placów zabaw

Wymiana niesprawnych, uszkodzonych urządzeń oraz podłoża w ich strefie na placach zabaw w 

lokalizacjach: Młynówka Królewska (w pasie od ul. Racławickiej do ul. Wyspiańskiego), róg ul. 

Mazowieckiej i ul. Kmieca, park Wincentego a Paulo (ul. Lea/al. Kijowska), doposażenie placów w 

urządzenia rekreacyjne, zadaszenie piaskownic.

86.410 3868

3 Ławki w Krowodrzy dla Seniorów i Młodzieży
Ławki w 25 lokalizacjach w ciągu ulic Czarnowiejskiej, Spokojnej, al. Kijowskiej oraz pl. Nowowiejskiego 

mają mieć na celu poprawę komfortu życia mieszkańców dzielnicy oraz gości.
25.000 3164

1 Letnie Spotkania Filmowe „Pod osłoną nieba"

Zwrócenie uwagi na nowy model spędzania czasu w rodzinie, na jego integrujący czynnik i na pokonanie 

stereotypu zapracowanego i poświęcającego się rodzica. Podkreślenie, że to właśnie zanurzeni w 

kulturze rodzice są najlepszymi przekaźnikami wartościowych treści dla swoich dzieci.

9.400 3013

15 Rewitalizacja górki saneczkowej przy al. Grottgera (rejon 

placu zabaw Racławicka/Urzędnicza)
Rewitalizacja uszkodzonej górki saneczkowej na placu zabaw. 23.000 2946

4 Rowerowe stojaki alejkowe

Zakup i montaż ośmiu stojaków rowerowych typu "U". Stojaki te miałyby być zamontowane przy 

Alejkach Grottgera (które są ciągiem rowerowo-pieszym), m.in. na obu placach zabaw oraz na terenie 

siłowni pod gołym niebem oraz na placu zabaw przy ul. Kmiecej.

4.000 2914

10 Czyste i bezpieczne krowoderskie place zabaw

Wymiana piasku w trzech piaskownicach, ustawienie koszy na odchody psie oraz zamontowanie 

atestowanej powierzchni bezpiecznej w miejsce piasku przy drabinkach na największym placu zabaw 

przy al. Grottgera oraz wymiana zepsutej karuzeli na tym samym placu zabaw.

46.000 2785

17 Budowa kontrapasów na ul. Wójtowskiej i Kujawskiej Wyznaczenie oraz budowa kontrapasów rowerowych na ul. Wójtowskiej i Kujawskiej. 22.000 2583

14 Punkt z wodą pitną przy Młynówce Królewskiej
Stworzenie punktu z wodą pitną na potrzeby mieszkańców korzystających z obiektów użyteczności 

publicznej przy Młynówce Królewskiej (place zabaw oraz siłownia zewnętrzna).
35.000 2517

18
Zdrowi krakowianie to szczęśliwi krakowianie – bezpłatne 

soki i owoce dla mieszkańców Dzielnicy Krowodrza

Upowszechnianie zdrowego odżywania wśród mieszkańców dzielnicy poprzez dostarczanie im zdrowych 

soków owocowych i warzywnych w jednorazowych opakowaniach oraz świeżych owoców od 

podkrakowskich sadowników w godz. 7.00-8.00 w dni powszednie (pon., śr., pt.),co 2 dwa tygodnie, w 

najbardziej ruchliwych miejscach dzielnicy.

96.000 2287

8
Remont (wymiana) nawierzchni alejki spacerowej przy ul. 

Grottgera, na odcinku Gzymsików-Sienkiewicza i 

odmalowanie kontrapasów

Remont (wymiana) zniszczonej nawierzchni alejki spacerowej wzdłuż ul. Grottgera, na odcinku od ul. 

Gzymsików do ul. Sienkiewicza oraz pomalowanie kontrapasów rowerowych wzdłuż całej ul. Grottgera.
65.000 2284

19
Pakiet „Angielski i Bezpieczeństwo" -– nicjatywa "Angielski 

Bezpłatnie 5 Razy w Tygodniu dla Krakowskich Uczniów" 

oraz „Bezpieczne Przeprowadzanie Dzieci przez Jezdnię" i 

„Monitoring dla Szkół i Przedszkoli w Dzielnicy V"

Zapewnienie nauczania angielskiego pięć razy w tygodniu dla uczniów oraz budowa lub rozbudowa 

monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych.
99.600 2177

13 Remont chodnika – ul. Mazowiecka
Remont chodnika wraz z obniżeniem krawężnika oraz postawienie znaku nakazu parkowania na ukos 

wraz z namalowaniem znaków poziomych.
100.000 2064

7 Budowa przejścia dla pieszych na ulicy Mazowieckiej Budowa przejścia dla pieszych na ul. Mazowieckiej, w pobliżu skrzyżowania z ul. Wójtowską. 44.000 1771

2 Integracja pokoleń – warsztaty rękodzieła artystycznego
Integracja ludzi młodych i seniorów dzięki wspólnym spotkaniom, przy poznawaniu i praktycznej nauce 

zanikających umiejętności hafciarskich oraz koronkarskich.
4.300 1544

9 Remont odcinków chodnika przy ul. Wójtowskiej i 

Litewskiej

Remont odcinków chodnika przy ulicy Wójtowskiej i Litewskiej w celu poprawy bezpieczeństwa, 

komfortu chodzenia i estetyki.
100.000 1452

6 Remont chodnika i ogrodzenie trawników, pielęgnacja 

zieleni i prześwietlenie drzew, nasadzenie

Przełożenie chodnika przy ul. Cieszyńskiej, wymiana popękanych płyt, ogrodzenie trawników, 

pielęgnacja zieleni, prześwietlenie drzew i krzewów, nasadzenia.
100.000 975

12
Remont chodnika w ciągu ul. Chodowieckiego, po stronie 

numerów parzystych, pomiędzy ulicami Radwańskiego i 

Olimpijską

Remont chodnika wzdłuż ul. Chodowieckiego, po stronie numerów parzystych, na odcinku pomiędzy ul. 

Radwańskiego i ul. Olimpijską. 
85.000 514

16
Prace remontowe w obrębie posesji: altanka śmietnikowa, 

chodnik, trzy kwatery trawnika

Zbudowanie nowej altanki śmietnikowej przy ul. Kazimierza Wielkiego 144. Wymiana chodnika na całej 

długości bloku – około 100 mb – oraz osadzenie trzech kwater trawnika krzewami (róże) oraz cebulkami 

kwiatów wiosennych.

100.000 231

12 Dopuszczenie jazdy rowerem po chodnikach wzdłuż ul. 

Armii Krajowej na odcinkach bez dróg rowerowych

Zamontowanie znaków drogowych zezwalających na jazdę rowerem po chodnikach, by umożliwić 

sensowną i legalną jazdę rowerem na tym odcinku.
20.000 4859

6
Pakiet „Angielski i Bezpieczeństwo" – inicjatywa „Angielski 

Bezpłatnie 5 Razy w Tygodniu dla Krakowskich Uczniów" 

oraz „Bezpieczne Przeprowadzanie Dzieci przez Jezdnię" i 

„Monitoring dla Szkół i Przedszkoli w Dzielnicy VI"

Zapewnienie nauczania angielskiego 5 razy w tygodniu dla uczniów oraz budowa lub rozbudowa 

monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych.
99.600 4787

11 Wymiana nawierzchni  ul. Zielony Most Wymiana nawierzchni asfaltowej (warstwy ścieralnej) na całej powierzchni ulicy. 100.000 3942

4 Zatoki parkingowe przy ul. Bronowickiej
Wyznaczenie i budowa miejsc parkingowych wzdłuż północnej strony ul. Bronowickiej, w miejscu 

istniejącego chodnika i pasa zieleni.
95.000 3717

9 Remont chodnika w ciągu ul. Balickiej Wymiana nawierzchni chodnika wraz z obrzeżami na kostkę brukową. 100.000 3431

10 Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Zarzecze 

na wysokości KS Bronowianka

Budowa progu zwalniającego wykonanego z kostki brukowej, będącego jednocześnie przejściem dla 

pieszych.
33.000 3298

15 Bezpieczna droga i dojazd do Szkoły Podstawowej nr 50

Wykonanie remontu istniejącego chodnika wzdłuż ogrodzenia SP nr 50 przy ul. Katowickiej 28, remont 

istniejących miejsc parkingowych usytuowanych równolegle do osi jezdni, wykonanie wjazdu na teren 

szkoły.

83.200 2541

5 Remont pobocza przy ul. Piastowskiej od strony zachodniej
Wymiana krawężników i bezpiecznika o szer. 0,50 m wraz z obrzeżami, remont małego fragmentu 

chodnika z wjazdem do posesji nr 46, budowa ścieku z uzupełnieniem asfaltu.
100.000 2484

8 Budowa chodnika przy ulicy Łupaszki
Budowa chodnika o szerokości 1,5 m na odcinku 200 metrów, który umożliwi pieszym poruszanie się po 

ulicy Łupaszki.
72.000 2417

14 Renowacja biblioteki
Renowacja elewacji budynku oraz okien Filii nr 7 Krowoderskiej Biblioteki Publicznej, przy ul. Balickiej 

297.
35.981 2340

1 Rozbudowa placu zabaw Szkoły Podstawowej 138
Montaż kolorowych, drewnianych przyrządów do zabaw i ćwiczeń dla dzieci, ustawienie ławek dla 

opiekunów dzieci.
18.900 2336

13 Dostawa i montaż indywidualnych ,zamykanych szafek dla 

uczniów oraz dostawa i montaż regałów otwartych

Wykonanie szafek zamykanych (330 szt.) oraz 3 szt. regałów dla uczniów SP nr 93 wraz z montażem na 

korytarzach szkolnych w miejscach w tym celu wydzielonych.
93.906 2121

3 Renowacja zieleni u zbiegu ul. Myczkowskiego i Balickiej
Zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Balickiej i Myczkowskiego poprzez usunięcie darni, nasadzenie 

niskopiennych roślin ozdobnych oraz wyłożenie powierzchni korą lub kamieniem.
16.000 1805

DZIELNICA V  KROWODRZA

DZIELNICA VI BRONOWICE



7 Budowa oświetlenia ulicznego do modernizowanego 

oświetlenia przy ul.  ul. Sołtysa Dytmara

Dobudowa oświetlenia ulicznego, wzdłuż końcowego odcinka ul. G. Zapolskiej, do modernizowanego 

oświetlenia na ul. Sołtysa Dytmara.
26.000 1307

2 Roztańczone Mydlniki
Rozpowszechnianie kultury tanecznej wśród mieszkańców oraz zapoznanie ich ze światem tańca 

towarzyskiego.
5.102,09 1170

2
Restauracja i modernizacja sali gimnastycznej w Szkole 

Podstawowej nr 48 w celu podniesienia aktywności 

sportowej i zaangażowania obywatelskiego społeczności 

Bielan

Remont sali gimnastycznej w SP nr 48 jest  konieczny ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo dzieci 

oraz ze względów ekonomicznych (koszty ogrzewania). Po zmodernizowaniu będzie tu można 

zorganizować różnorakie zawody sportowe (od meczy piłkarskich po lekkoatletyczne zawody halowe), 

koncerty, przedstawienia teatralne, odczyty, prelekcje, spotkania towarzyskie.

84.530 4967

3
Stworzenie w Szkole Podstawowej nr 48 przestrzeni na 

działalność sportowo-kulturalną służącą integracji 

społeczności Bielan

Wyposażenie sali gimnastycznej w nowoczesny sprzęt sportowy oraz audiowizualny pozwoli stworzyć 

uniwersalne miejsce spotkań dla mieszkańców Bielan. Przenośna estrada i sprzęt nagłaśniający pozwolą 

stworzyć swego rodzaju świetlicę środowiskową, gdzie będzie można urządzić zabawę karnawałową, 

andrzejki, przedstawienie teatralne, koncert, wieczór towarzyski.

98.043 3616

5 Siłownia napowietrzna
Budowa otwartego obiektu sportowo-rekreacyjnego obok placu zabaw przy ul. Focha, służącego 

młodzieży i dorosłym do poprawy kondycji fizycznej. 
100.000 3607

6 Zwierzyniecka Szafa Książek
Powstanie miejsca („szafy"), w której mieszkańcy mogliby zostawiać książki, płyty muzyczne czy filmy, 

które byłyby dostępne do wypożyczenia przez innych mieszkańców.
30.000 2786

7
„Wieczory Muzyczne na Woli" – Koncerty w Klubie Kultury 

Wola w roku 2015

Cykl comiesięcznych, niebiletowanych koncertów muzyki klasycznej, jazzowej i popularnej w Klubie 

Kultury Wola, adresowanych do mieszkańców Dzielnicy Zwierzyniec i pozostałych krakowian. 
7.500 2680

10 Nagłośnienie dla Zwierzyńca Zakup sprzętu nagłośnieniowego do dyspozycji mieszkańców Dzielnicy VII Zwierzyniec. 6.000 2544

11
Pakiet „Angielski i Bezpieczeństwo" –iInicjatywa „Angielski 

Bezpłatnie 5 Razy w Tygodniu dla Krakowskich Uczniów" 

oraz „Bezpieczne Przeprowadzanie Dzieci przez Jezdnię" i 

„Monitoring dla Szkół i Przedszkoli w Dzielnicy VII"

Zapewnienie nauczania angielskiego pięć razy w tygodniu dla uczniów oraz budowa lub rozbudowa 

monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych.
99.600 2419

12 Z historią przez Zwierzyniec

Stworzenie trasy turystycznej „Z historią przez Zwierzyniec" na terenie Dzielnicy VII, polegającej na 

ustawieniu w wybranych miejscach stylizowanych tablic informacyjnych (w języku polskim i angielskim), 

z krótką informacją o historii danego obiektu oraz z fotografią archiwalną, przedstawiająca dane 

miejsce.

100.000 2222

4 Przyjazny przystanek Zakup i postawienie wiaty przystankowej  na przystanku przy ulicy Hofmana. 49.000 1962

9 Remont chodnika przy ul. Księcia Józefa od ul. św. 

Bronisławy do ul. Białe Wzgórza

Remont istniejącej nawierzchni (głównie asfaltowej) chodnika przy ul. Księcia Józefa, po stronie 

zabudowanej, od nr 1 do nr 29. 
50.000 1953

1 Remont i modernizacja trybun Zwierzynieckiego Klubu 

Sportowego
Remont i modernizacja trybun Zwierzynieckiego KS wraz z wymianą siedzeń. 100.000 1686

8 Remont drogi wewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 72 Projekt przewiduje naprawę i pokrycie asfaltem wewnętrznej drogi dojazdowej do szkoły. 41.820 1364

13 Prace remontowe chodnika Remont chodnika przy ul. J. Fałata 2. 100.000 1254

15
Ochrona gminnych terenów zielonych cennych 

przyrodniczo znajdujących się na obszarze Zakrzówka

Poprawienie stanu cennych przyrodniczo gminnych terenów zieleni na obszarze Zakrzówka poprzez ich 

wykoszenie. Obszar Zakrzówka jest ulubionym miejscem rekreacji mieszkańców, stanowi również 

enklawę występowania i rozrodu chronionych gatunków zwierząt i roślin oraz jest częścią Bielańsko-

Tynieckiego Parku Krajobrazowego. 

9.945,60 7912

11 Ogród zabaw w Parku Dębnickim
Urządzenie ogrodu zabaw dla dzieci w postaci jednego zbrojonego kręgu żywopłotowego z piaskownicą 

i domkiem - zjeżdżalnią w środku. 
60.000 6399

18
Doposażenie istniejącego zieleńca (placu zabaw) w rejonie 

ul. J. Szwai oraz ul. Lubostroń, zlokalizowanego na działce 

gminnej nr 78/4, obr. 35 Podgórze

Doposażenie istniejącego zieleńca (placu zabaw) poprzez zwiększenie ilości brukowanych alejek oraz 

urządzeń rekreacyjnych dla potrzeb wypoczywających w tym rejonie mieszkańców (głównie dzieci) 

Dzielnicy VIII.

89.895,19 6281

3 Budowa obiektu sportowego typu rampa
Budowa przy Moście Zwierzynieckim rampy przeznaczonej do wykonywania sportów tj. jazda na 

rowerze, rolkach czy deskorolkach.
100.000 6198

20
Przejazdy rowerowe na skrzyżowaniach ul. Bobrzyńskiego z 

ul. Drukarską oraz ul. Bobrzyńskiego z ul. Chmieleniec

Wymalowanie przejazdów rowerowych równolegle do pasów dla pieszych przy przejściach dla pieszych 

na skrzyżowaniach przy ul. Bobrzyńskiego z ul. Drukarską oraz ul. Bobrzyńskiego z ul. Chmieleniec oraz 

wymiany kloszy w sygnalizacji świetlnej dla ruchu pieszego (S-5) na sygnały łączone (S-5 i S-6).

60.000 5841

22 Modernizacja parku i placu zabaw
Zakup, montaż ławek i urządzeń do placu zabaw na terenie parku przy SOSW dla Dzieci Niewidomych i 

Słabowidzących.
55.011 5268

26 Nasadzenia ekranów akustycznych roślinnością 
Nasadzenie ekranów akustycznych przy ul. Bobrzyńskiego (początek od ul. Czerwonych Maków do 

wjazdu na os. Europejskie) roślinami np. winobluszczem pięciolistkowym.
3.900 5217

17 Kontynuacja budowy chodnika na skrzyżowaniu ul. 

Norymberskiej z ul. Pychowicką

Budwa chodnika po prawej stronie od skrzyżowania ul. Norymberskiej z ul. Pychowicką na długości ok. 

50 m, do istniejącego wjazdu z kostki brukowej na osiedle mieszkaniowe.
42.000 4684

23
Wykonanie placu i alejek o charakterze integracyjnym, wraz 

z wyposażeniem w Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata 

Alberta, ul. Nowaczyńskiego 1

Wykonanie placu (pow. ok. 50 m2) i alejek (pow. ok. 120 m2) z przeznaczeniem na imprezy i spotkania 

integracyjne mieszkańców i pracowników DPS oraz mieszkańców dzielnicy VIII, wraz z wyposażeniem w 

huśtawkę stacjonarną.

32.000 3306

14 Nowoczesny i bezpieczny stadion

Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków infrastrukturalnych i socjalnych w jakich prowadzone są 

zajęcia sportowe na stadionie OSKF Pogoń-Skotniki dla dzieci poprzez odnowienie tzw. piłkochwytów 

oraz wymianę oświetlenia boiska piłkarskiego i budynku socjalno-administracyjnego klubu na diodowe 

źródło światła.

100.000 3254

21
Bieżnia lekkoatletyczna ze skocznią do skoku w dal i wzwyż 

wraz z siłownią zewnętrzną

Modernizacja istniejącej 60 m bieżni lekkoatletycznej znajdującej się przy SP nr 40 na nowoczesną i 

bezpieczną bieżnię tartanową wraz ze skocznią do skoku w dal i wzwyż oraz zakup sześciu urządzeń 

zewnętrznej siłowni.

80.000 3235

4 Budowa ogólnodostępnego, zadaszonego parkingu dla 

rowerów

Budowa wielostanowiskowego, zadaszonego, ogólnodostępnego parkingu dla rowerów. Zależnie od 

wybranego rozwiązania (modelu) 14-20 stanowisk.
15.000 3182

6
Wymiana skorodowanego ogrodzenia oraz dwóch 

niefunkcjonalnych bram w Domu Pomocy Społecznej im. 

św. Brata Alberta, ul. Nowaczyńskiego 1

Wymiana 100 mb ogrodzenia na segmenty ogrodzeniowe typu palisada ze słupami zbrojonymi 

murowanymi z cegły wraz z wymianą dwóch bram wjazdowych na automatyczne przesuwne.
64.000 3050

1 Zajęcia dla mieszkańców "Dębnik"

Zorganizowanie zajęć artystycznych, edukacyjnych dla dzieci i jogi dla osób starszych. Celem projektu 

jest zorganizowanie dzieciom i seniorom zamieszkałym na terenie Dębnik wolnego czasu i nawiązanie 

więzi międzypokoleniowych.

70.400 3041

9 Bezpieczne schody od ul. Kobierzyńskiej

Remont schodów prowadzących do ul. Kobierzyńskiej, znajdujących się na końcu chodnika między 

budynkiemprzy ul. Grota-Roweckiego 39 oraz parkingiem przed budynkiem na ul. Kobierzyńskiej 93, 

wraz z przycięciem drzewa rosnącego nad schodami.

15.000 2809

7 Sportowe soboty w SP 133
Zajęcia sportowe prowadzone w soboty jako wsparcie dla rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży oraz 

wdrożenie do aktywnego spędzania wolnego czasu. 
10.000 2693

16 Modernizacja ogrodzenia - ETAP I
Modernizacja ogrodzenia od strony ul. Tynieckiej 6, położenie pasa integracyjnego dla osób z dysfunkcją 

wzroku.
9.000 2555

2
Zagospodarowanie terenów zielonych osiedla przy ul. 

Przyzby i ul. Magnolii w urządzenia sportowo-rekreacyjne

Zagospodarowanie terenu przyległego do placu zabaw w urządzenia rekreacyjno-sportowe 

przeznaczone dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, tj. kamienny stół do ping-ponga, szachów, ławek, 

urządzenie mini boiska do piłki nożnej oraz piłki siatkowej na zrekultywowanej powierzchni trawiastej, 

poprzez zakup i zainstalowanie małych bramek do piłki nożnej, zakup i osadzenie słupów do piłki 

siatkowej.

100.000 2490

8 Ogród przedszkolny
Modernizacja ogrodu, który należy do Samorządowego Przedszkola nr 67, a znajduje się on przy 

budynku Filii przedszkola, ul. Praska 52.   
99.500 2473

5
Zakup i montaż altany śmietnikowej wraz z wykonaniem 

podbudowy i dojścia do niej w Domu Pomocy Społecznej 

im. św. Brata Alberta, ul. Nowaczyńskiego 1

Wykonanie podbudowy pod altanę śmietnikową i dojścia do niej. Zakup i montaż altany (osłony) 

śmietnikowej.
41.000 2451

10 Budowa chodnika dla pieszych
Budowa chodnika dla pieszych na działkach nr 169/2, 169/3, 169/8, 169/7, 169/11, 169/10. Długość 

budowli wynosiłaby ok. 260 m, natomiast szerokość 105 cm.
82.400 2357

DZIELNICA VII ZWIERZYNIEC

DZIELNICA VIII DĘBNIKI



13 Położenie nawierzchni ulicy Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze miejskiej - ul. Wrony. 92.000 2289

12 Nowy parking w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 
Wykonanie nowego parkingu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 na działce nr 199/2 obr 

83 j. ewid. Podgórze oraz drogi wewnętrznej na działce 199/2 obr. 83 j. ewid. Podgórze.
45.000 1572

27
Poznaj kultury świata - warsztaty dla uczniów szkół 

podstawowych

Warsztaty "Poznaj kultury świata" to projekt skieworany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. 

Uczniowie poznają różne kultury świata podczas prelekcji połączonych z pokazami multimedialnymi, 

ciekawostki, których nie poznają na lekcji.

14.000 1557

25 Warsztaty savoir-vivre-u dla gimnazjalistów

Na warsztatach savoir-vivre-u gimnazjaliści dowiedza się, czym są dobre maniery i jakich płaszczyzn 

naszego życia dotyczą. Poznają podstawowe zasady, które ułatwiają nasze funkcjonowanie w 

społeczeństwie i pozwalają zrozumieć mechanizmy rządzące naszymi relacjami z innymi.

15.690 1398

24 Budowa drogi - ul. prof. J. Wiśniewskiego Budowa drogi asfaltowej o dł. 160 m i szer. 3,5 m na ul. prof. Jerzego Wiśniewskiego. 86.000 970

5 Park leśny Borek Fałęcki - I etap Przekształcenie "uroczyska" w park leśny. 50.000 5969

9
Modernizacja filii nr 20 Podgórskiej Biblioteki Publicznej w 

zakresie: instalacji klimatyzacji, doposażenie w funkcjonalne 

meble biblioteczne i uzupełnienie księgozbioru

Instalacja klimatyzacji, zakup mebli, zakup urządzenia multimedialnego, zakup uzupełniający 

księgozbioru i audiobooków.
15.000 5342

4 Remont hali sportowej na terenie Klubu Sportowego 

"Borek"

Montaż powłoki dwuwarstwowej wraz z niezbędnym osprzętem (tj. wentylatorami, okablowaniem oraz 

elementami łączącymi) dla hali 20x40 m.
100.000 4814

1 Przebudowa pasa pieszo-jezdnego ul. Zakopiańska
Odwodnienie terenu, usunięcie istniejącej nawierzchni oraz utwardzenie terenu kostką betonową w 

rejonie przystanku tramwajowego "Solvay" i mostku na Potoku Urwisko.
100.000 3373

2 Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece 

Wildze
Budowa chodnika ok. 160 m z płyt chodnikowych lub kostki brukowej. 66.348 3331

3
Pakiet "Angielski i Bezpieczeństwo" - Inicjatywa "Angielski 

Bezpłatnie 5 Razy w Tygodniu dla Krakowskich Uczniów" 

oraz "Bezpieczne Przeprowadzanie Dzieci przez Jezdnię" i 

"Monitoring dla Szkół i Przedszkoli w Dzielnicy IX"

Zapewnienie nauczania angielskiego 5 razy w tygodniu dla uczniów oraz budowa lub rozbudowa 

monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych.
99.600 3034

6 Bezpieczna droga do szkoły - uspokojenie ruchu w rejonie 

przejścia dla pieszych przez ul. Fredry
Wykonanie wielowariantowej koncpecji uspokojenia ruchu na przejściu dla pieszych na ul. Fredry. 10.000 2624

7 Żaluzje w oknach sali gimnastycznej ZSO nr 17
Zamontowanie w oknach sali gimnastycznej ZSO nr 17 zewnętrznych żaluzji zaciemniających z 

systemem elektrycznym.
20.000 2212

8 Rozbudowa sieci wodociągowej w ciągu ul.  J. Marcika na 

odcinku do ul. Podmokłej do dawnego przejazdu PKP

Dokończenie sieci wodociągowej w ul. J. Marcika o brakujący odcinek, od dawnego przejazdu PKP do ul. 

Podmokłej. 
87.000 1832

10
Budowa chodnika na ul. Sielskiej od numeru 27 do numeru 

29 A

Dobudowa do istniejącego już chodnika kolejnej jego części od numeru 27 do 29 A wraz z zjazdami i 

schodami do ww. posesji.
100.000 589

7 Budowa placu zabaw dla Filii SP nr 97, ul. Armii Kraków 76
Budowa placu zabaw dla dzieci w wieku 6-9 lat na bezpiecznym podłożu wraz z montażem urządzeń do 

zabaw.
98.700 3555

5
Olimpijska forma od przedszkola do Seniora - cykl imprez 

dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz 

organizacja zajęć rekreacyjnych dla dorosłych na terenie 

Dzielnicy X

Zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez organizację cyklu imprez sportowo-

rekreacyjnych dla dzieci szkół podstawowych i przedszkoli z osiedli: Swoszowice, Wróblowice, Rajsko, 

Soboniowice, Zbydniowice, Kosocice, Barycz oraz dorosłych poprzez organizację Sekcji Rowerowej 

Seniora przy WLKS Krakus i zajęć rekreacyjnej jazdy konnej w sekcji jeździeckiej WLKS Krakus.

100.000 3489

4 Stojaki rowerowe dla dzieciaków dziesiątki Montaż po ok. trzy stojaki "odwrócone U" w sąsiedztwie wejść do szkół, gimnazjów, domów kultury itp. 30.000 3066

1 Mali ratownicy 
Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, obsługi AED wraz z zakupem sprzętu do nauki pierwszej pomocy 

dla Szkoły Ratownictwa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.
11 600 3020

2 Doposażenie sal lekcyjnych w SP "Rajska szkoła" i 

Gimnazjum Rajska Szkoła 

Zakup multimediów: komputery, tablice interaktywne, system Multicolab w pracowni językowej, 

pomoce dydaktyczne do pracowni fizyczno-chemicznej, biologicznej. 
52.200 2560

6 "Słowiańskie lato" - akcja wakacyjna dla dzieci i młodzieży

Cykl zajęć i warsztatów stacjonarnych i wyjazdowych składających się na atrakcyjną formę edukacji 

realizowaną podczas letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Forma ta umożliwi i przybliży poznanie 

początków historii kultury słowiańskiej, jako filarów naszej tożsamości.

23.500 2322

3 Uzupełnienie odcinka drogi
Wykonanie brakującego odcinka drogi ul. Rutkowskiego do ul. Zagaje, poprawienie warstw podłoża pod 

warstwę asfaltu oraz położenie asfaltu.
20.000 2201

8
Remont chodnika wzdłuż ul. Taklińskiego, ul. Petrażyckiego 

i ul. Poronińskiej
Wykonanie remontu chodnika z wymianą płytek wraz z wyprofilowaniem. 100.000 1597

2
Pakiet "Angielski i Bezpieczeństwo" - Inicjatywa "Angielski 

Bezpłatnie 5 Razy w Tygodniu dla Krakowskich Uczniów" 

oraz "Bezpieczne Przeprowadzanie Dzieci przez Jezdnię" i 

"Monitoring dla Szkół i Przedszkoli w Dzielnicy XI"

Zapewnienie nauczania angielskiego 5 razy w tygodniu dla uczniów oraz budowa lub rozbudowa 

monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych.
99.600 9433

1
Budynek w Parku Duchackim - miejscem spotkań, wystaw, 

edukacji

Umożliwienie organizacji wystaw, spotkań dla mieszkańców i lekcji historii lokalnej. Do tego konieczne 

jest umeblowanie obiektu oraz wyposażenie go w systemy podwieszania obrazów, tablice do 

przypinania prac, system modułowy wolnostojący, ekran i rzutnik, ramy ścienne o wymiarach A0, A1, A2 

(antyramy nowej generacji).

21.000 8667

4
Modernizacja i zagospodarowanie skweru przy przystanku 

linii 107 na skrzyżowaniu ul. Rżąckiej, ul. Niebieskiej, ul. 

Cechowej i ul. Podedworze

Uporzadkowanie skwerku w centrum osiedla Piaski Wielkie. 72.634 7843

3 Projekt instalacji progów wyspowych na ul. Wysłouchów

Realizacja projektu polega na instalacji na jezdni odpowiednich barier ograniczających prędkość 

pojazdów - progów wyspowych. Dodatkowo ułatwione zostaną wyjazdy z przecznic oraz z miejsc 

parkingowych na tej ulicy. 

48.000 6971

12
Pakiet "Angielski i Bezpieczeństwo" - Inicjatywa "Angielski 

Bezpłatnie 5 Razy w Tygodniu dla Krakowskich Uczniów" 

oraz "Bezpieczne Przeprowadzanie Dzieci przez Jezdnię" i 

"Monitoring dla Szkół i Przedszkoli w Dzielnicy XII"

Zapewnienie nauczania angielskiego 5 razy w tygodniu dla uczniów oraz budowa lub rozbudowa 

monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych.
99.600 6873

15
Trasa spacerowa z Nowego Bieżanowa na Wzgórze Kaim z 

pamiątkowym obeliskiem

Projekt ma na celu odbudowę drogi w zakresie całego jej przebiegu. Obecnie droga na połowie 

przebiegu stała się ścieżką wśród krzaków, wysokich traw i zwisających z drzew gałęzi. Ukazuje się 

dopiero pod koniec przebiegu, praktycznie już na wzgórzu. 

45.000 5571

26 Rower miejski w Prokocimiu Budowa dwóch stacji miejskich rowerów - przy ul. Teligi i przy ul. Ćwiklińskiej. 100.000 5264

20 Remont dachu Filii SP nr 24

Wykonanie prac remontowo-budowlanych związanych z modernizacją pokrycia dachowego, naprawy 

kominów, wymianą obróbek blacharskich oraz wymianą rynien i rur spustowych na budynku Filii SP nr 

24, ul. Aleksandry 19.

70.222 4973

27 Remont przedszkola
Remontu sanitariatu tzw. toalety ogrodowej, schodów prowadzących do sanitariatu i schodów od 

strony północnej budynku Przedszkola nr 176 oraz montażu rolety-markizy na tarasie.
45.000 4285

13 Rewitalizacja terenu zielonego Odniowienie alejek i terenów zielonych pomiędzy ul. Okólna i ul. Spółdzielców na osiedlu Na Kozłówce. 99.980 3884

14 Miasteczko rowerowe dla dzieci w wieku szkolnym

Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na boisku szkolnym SP nr 61 i rozmieszczenie tam oznakowania 

miasteczka rowerowego - miejsca, w którym dzieci z Dzielnicy XII będą mogły zdawać egzamin na kartę 

rowerową i uczyć się zasad ruchu drogowego. Pomiędzy elementami miasteczka zaplanowane jest 

rozmieszczenie innych elementów (klasy, labirynty, gry edkuacyjne i poprawiające koordynację).

88.075 3876

DZIELNICA X - SWOSZOWICE

DZIELNICA XI - PODGÓRZE DUCHACKIE

DZIELNICA XII - BIEŻANÓW-PROKOCIM

DZIELNICA IX - ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI



4
Odbudowa kortu tenisowego ul. Smolenia 

Bieżanów/Kolonia

Teren rekreacyjny z boiskiem i elementami rekreacyjnymi dla dzieci ma dawno nieużywane dwa boiska 

ceglane tj. do tenisa i siatkówki. Wskazane jest, aby odbudować ten obiekt, przywrócić mu funkcję 

sportową.

60.000 3480

21
Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu ul. 

Facimiech i ul. Podlesie, na moście na rzece Drwince

Zaprojektowanie i wybudowanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Facimiech i ul. Podlesie, 

na moście na rzece Drwince, w celu zapewnienia wygodnego i bezpiecznego  ciągu komunikacji pieszej 

pomiędzy osiedlem Piaski Wielkie i osiedlem Na Kozłówce.

76.937 3300

22
Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Ks. J. 

Popiełuszki (etap 2)

Powstały w bieżącym roku plac zabaw dla dzieci z uwagi na uwarunkowania historyczne terenu, jest w 

zakresie wyposażenia i zagospodarowania zrealizowany w wymiarze szczątkowym. Projekt zakłada 

montaż m.in. huśtawek, karuzeli, domku zabaw dla dzieci, pętli wspinaczkowej oraz wykonanie 

bezpiecznej nawierzchni.

100.000 3165

25 Wybieg dla psów
Wybieg dla psów w Parku przy ul. Lilli Wenedy - teren zamknięty ogrodzony z koszami na psie odchody, 

zadaszenie w formie altanki lub wiaty.
90 000 2894

18 Zakup sprzętu do świetlicy

Zakup sprzętu do świetlicy w Dworze Czeczów: stół bilardowy, stół do tenisa stołowego, "piłkarzyki" w 

celu stworzenia czegoś na kształt świetlicy głównie dla młodzieży, ale także z myślą o dzieciach i 

dorosłych z terenu Starego Bieżanowa. 

7.600 2418

29 II etap budowy placu zabaw przy ul. Popiełuszki Stary 

Bieżanów

Rozbudowa ogródka jordanowskiego wraz z infrastrukturą techniczną - wykonanie linarium oraz 

wykonanie chodników.
100.000 2402

16 Alejka spacerowa
Wykonanie alejki spacerowej na skrzyżowaniu ul. Spółdzielców i ul. Na Kozłówce w miejscu istniejącej 

ścieżki przecinającej teren zielony wraz z wykonaniem dwóch dodatkowych ławeczek.
45.000 2242

9 TERAZ PRZESZŁOŚĆ - Centrum Historyczne Prokocimia

Budynek filii MDK - dawnego Domu Towarzystwa Szkół Ludowych powstałego ponad 85 lat temu ze 

składek mieszkańców Starego Prokocimia wymaga otynkowania i wymiany okien, aby można było 

dokończyć realizację projektu muralu historycznego ilustrującego historię Prokocimia.

100 000 2123

5 Przystosowanie wewnętrznego dziedzińca ZSOI nr 4 do 

celów rekreacyjnych
Modernizacja wewnętrznego dziedzińca szkoły. 95.000 1956

2
Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych "Latający 

Uniwersytet"

Zorganizowanie warsztatów z zakresu szeroko pojętej edukacji artystycznej w ramach zajęć 

pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych mieszczących się na terenie Starego Bieżanowa: SPNr 

111 i SP nr 124. 

45.000 1813

28 Zagospodarowanie skweru przy ul. Spółdzielców na Osiedlu 

Na Kozłówce 
Zagospodarowanie, rewitalizacja i utrzymanie osiedlowego skweru. 100.000 1808

11
Wsparcie dla zespołów artystycznych działających przy 

Domie Kultury Dwór Czeczów

Dofinansowanie dalszego rozwoju zespołu/chóru "Bieżanowskie Trubadurki", którego siedzibą jest Dom 

Kultury w dworze Czeczów w Krakowie przy ul. Ks. J. Popiełuszki 36 - zakupienie strojów, w tym 

regionalnych, ozdób dekoracyjnych dla pań i panów, kamery, głosników itp.

50.000 1610

6
Piękny i bezpieczny ogród w Samorządowym Przedszkolu nr 

49 Wróbelka Elemelka

Modernizacja i wymiana sprzętu ogrodowego, wymiana ogrodzenia wokół terenu przedszkola, montaż 

bramki wejściowej i bramy wjazdowej do przedszkola, wymiana nawierzchni wokół budynku 

przedszkola.

100.000 1553

3 Marketing na rzecz mieszkańców Dzielnicy XII Wspieranie działań mieszkańców, już realizowanych projektów, a niedofinansowanych. 100.000 1040

8 Tablica upamiętniająca "Ofiary katastrofy smoleńskiej"

Realizacja tablicy upamiętniającej tragiczną śmierć Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i 95 ofiar 

katastrofy lotniczej z 10 kwietnia 2010 r., która zostanie zamontowana na ścianie wewnętrznej nowego 

kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 35.

8.000 892

7 Wydanie książki "Barwy Beskidów"
Wydanie książki "Barwy Beskidów" jako lektury pomocniczej dla młodzieży szkolnej i dla dorosłych 

turystów.
5.900 635

19 Tablica upamiętniająca rodzinę Czeczów

Tablica upamiętniająca rodzinę Czeczów i ich młodego syna, który oddał życie podczas II wojny 

światowej w obronie mieszkańców gminy Wiśniowa koło Dobczyc - zabudowa na ścianie głównej Dworu 

Czeczów.

11.500 607

24
Ich sen o wolności - sympozjum w 30 rocznicę Protestu 

Głodowego

Sympozjum ma na celu upamiętnienie 30. rocznicy "Protestu głodowego" mającego miejsce na terenie 

parafii Narodzenia NMP oraz zaangażowania społeczeństwa nie tylko Bieżanowa w odzyskanie przez 

Polskę suwerenności poprzez kształtowanie postaw religijnych, patriotycznych, udział w przemianach 

społecznych i politycznych. 

21.200 496

18 Zazieleńmy Podgórze - 100 drzew i 100 krzewów dla 

Podgórza
Zasadzenie 100 drzew i 100 krzewów na terenie Dzielnicy XIII. 35.448 6266

4 Budowa rodzinnego placu zabaw w Parku Bednarskiego 

Budowa rodzinnego placu zabaw w Parku Bednarskiego. Główny cel to przekształcenie części dużej łąki 

znajdującej się obok piaskownicy w Parku w bezpieczny teren przyjazny dzieciom wraz z rodzicami 

poprzez zakup akcesoriów do nowoczesnego placu zabaw, kilku ławek itp. Dodatkowo dla 

bezpieczeństwa część placu zabaw z wyższymi elementami powinna być wyłożona nawierzchnią 

syntetyczną lub gumowymi płytami.

100.000 5965

6 Realizacja projektu Ogród Płaszów - teren przy ul.  

Myśliwskiej i ul. Szczecińskiej

Usunięcie drzew oraz krzewów, wykonanie alejek, wykonanie oświetlenia, montaż elementów małej 

architektury: ławki i kosze na śmieci.
100.000 5688

8
Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w 

przedłużeniu ul. Józefińskiej wraz z budową dróg dla 

rowerów umożliwających dojazd do przejazdu rowerowego

Powstanie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. Józefińskiej oraz drogi 

rowerowej umożliwiającej dojazd do przejazdu rowerowego od obu stron ul. Józefińskiej lub 

wariantowo od strony ul. Lwowskiej.

65.000 5217

5
"Siłownia pod chmurką" w Parku Bednarskiego, czyli 

urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu dla osób w 

różnym wieku

"Zakątek ćwiczeń" - miejsce w Parku Bednarskiego z urządzeniami sportowymi do ćwiczeń na świeżym 

powietrzu dostępnymi dla każdego i dopasowanymi dla osób w różnym wieku, tzw. siłownia na świeżym 

powietrzu. 

38.000 4812

3
Pakiet "Angielski i Bezpieczeństwo" - Inicjatywa "Angielski 

Bezpłatnie 5 Razy w Tygodniu dla Krakowskich Uczniów" 

oraz "Bezpieczne Przeprowadzanie Dzieci przez Jezdnię" i 

"Monitoring dla Szkół i Przedszkoli w Dzielnicy XIII"

Zapewnienie nauczania angielskiego 5 razy w tygodniu dla uczniów oraz budowa lub rozbudowa 

monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych.
99.600 4519

9
Zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci z upośledzeniem 

umysłowym w KS Korona

Bezpłatne zajęcia rehalibilitacyne (rehabilitacja w wodzie, nauka i doskonalenie pływania) dla dzieci z 

upośledzeniem umysłowym, objętych opieką w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych.
33.600 4439

20 Zakup i montaż stojaków rowerowych Projekt zakłada montaż stojaków na rowery w miejscach, wyznaczonych przez mieszkańców. 6.000 3280

7 Rewitalizacja placu zabaw w Parku Serkowskiego

Odnowa i uzupełnienie placu zabaw znajdującego się w jednym z najpiękniejszych parków Krakowa 

(park jest nieduży, ale pełen starych drzew, które dają wspaniały cień w upalnie dni dziecom i ich 

rodzicom/opiekunom). 

62.500 3138

14
Montaż progów wyspowych na ul. Myśliwskiej w okolicy 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Myśliwskiej 64 

celem zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom

Montaż dwóch progów wyspowych 12.000 3107

13
Postaw na sport z Towarzystwem Sportowym Rybitwy 

Kraków

Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia treningów i zawodów sportowych dla 

wszystkich grup wiekowych obecnych w klubie z największym naciskiem na dzieci i młodzież oraz 

wyposażenie obiektu sportowego w urządzenia potrzebne do jego utrzymania i prawidłowego 

funkcjonowania.

50.000 2533

2 Scena 11 - ogród inicjatyw

Oczyszczenie terenu u zbiegu ul. Spiskiej i ul. Przedwiośnie z chwastów i gruzu, zasianie trawy i innej 

roślinności, której charakterystycznym elementem będzie żywa wiklina (ogrodzenie, altana, ławki). 

Istotną składową inwestycji ma być drewniania scena-podest, która będzie miejscem różnych inicjatyw 

kulturalnych (występów, potańcówek, projekcji filmów). 

100.000 2523

1 Remont Klubu Kultury "Rybitwy"

Prace remontowe w Klubie Kultury Rybitwy tzn. remont dwóch toalet, wykonanie instalacji centralnego 

ogrzewania, wymiana drzwi wejściowych i ościeżnic drzwi wewnątrz budynku, cyklinowanie i 

malowanie parkietu na sali widowiskowej i scenie, malowanie ścian w sali widowiskowej, edukacyjnej, 

plastycznej, pomieszczenia biurowego i holu.

74.500 2208

19
Budowa otwartej siłowni zewnętrznej w narożu ul.  

Dworcowej i ul. Prokocimskiej

Budowa otwartej siłowni zewnętrzej wyposażonej w minimum 7 podwójnych stanowisk treningowych i 

3 pojedyńcze sprzęty sportowo-rekreacyjne wraz z budową pod każdym sprzętem podłoża z kostki 

brukowej, doświetelenie terenu poprzez ustawienie 1-2 lamp oraz zamontowanie monitoringu (lub jego 

atrapy). 

100.000 1832

DZIELNICA XIII - PODGÓRZE



21
Remont generalny schodów chodnikowych z podjazdem dla 

niepełnosprawnych przy ul. W. Heltmana i naprawa 

ubytków nawierzchni tej ulicy

Remont generalny schodów chodnikowych istniejących z podjazdem dla niepełnosprawnych, 

usytuowanych na chodniku prowadzacym z ul. W. Heltmana do kościoła, przychodni lekarskiej i sklepu z 

artykułami pierwszej potrzeby. 

25.000 1746

10 Dancing Podgórski
Zorganizowanie dancingu na Rynku Pogórskim - imprezy plenerowej, gdzie od 19-22 będziemy tańczyć 

do dobrej muzyki na płycie Rynku. 
16.000 1693

11 Cykl imprez dla seniora "Seniorzy do dzieła"

Organizacja cyklu zajęć, spotkań, imprez i wycieczek dla seniorów. Oferta w swoim chakrakterze ma być 

dostosowana do oczekiwań członków Podgórskiego klubu Seniora, działającego przy DK Podgórze i 

uwzględniać najbardziej popularne i cieszące się zainteresowaniem członków klubu formy aktywności i 

integracji.

25.000 1447

16 Rewitalizacja zielonych skwerów przy bloku Krasickiego 17

Odnowa zaniedbanego, zarastającego pokrzywami, kilkukrotnie niszczonego przez inwestycje 

prowadzone przy bloku (m.in. remont instalacji gazowej oraz c.o.), dwóch niewielkich terenów 

zielonych, jakie przed oknami mają mieszkańcy bloku przy ul. Krasickiego 17.

2.829 1151

15
Wymiana nakładkowa nawierzchni na ul. Krasickiego na 

odcinku od ul. Orawskiej do ul. Smolki

Wymiana nakładkowa nawierzchni na ul. Krasickiego na odcinku od ul. Orawskiej do ul. Smolki związana 

ze zmianą orgniazacji parkowania po wprowadzeniu strefy parkowania i pozostałymi w związku z tym 

koleinami na odcinku drogi przeznaczonym dla ruchu pojazdów.

100.000 1115

12 Ruch sąsiedzki

Dwumiesięczne działania warsztatowe mające na celu aktywizację wszystkich grup wiekowych Osiedla 

Przewóz oraz ich integrację we wspólnych działaniach twórczych oraz działaniach budujących postawy 

społeczeństwa obywatelskiego.

29.000 1105

17
Bezpieczne miejsce do przywożenia i odbierania dzieci z 

przedszkola!

Utworzenie bezpiecznego miejsca dla dzieci i rodziców Samorządowego Przedszkola nr 92, 

zapewniającego komfort i bezpieczeństwo w chwili przywożenia i odbierania dzieci poprzez 

modernizację placu, na którym obecnie rośnie trawa, a jednocześnie, z którego nie korzystają 

bezpośrednio dzieci. 

58.536 926

14 Budowa streetwork parku

Projekt przyczyni się do usunięcia bariery jaką jest brak odpowiedniej infrastruktury do uprawiania 

sportu, ma na celu budowę urządzeń treningowych złożonych z drążków pionowych poprzecznych, 

drabinek i poręczy w Parku Lotników Polskich, na łące przed Kraków Areną.

100.000 6679

10 Oznakowanie ścieżek biegowych w Parku Lotników Polskich
Wyznaczenie tras do uprawiania sportu oraz miejsc do bezpiecznego i efektywnego przeprowadzania 

ćwiczeń ruchowych dla amatorów na każdym poziomie zaawansowania. 
80.000 5583

17 Moja dzielnica - tutaj mieszkam, bawię się i uczę
Celem projektu jest rozbudzenie zainteresowania środowiskiem lokalnym dzieci uczęszczających do 

Przedszkola "Słoneczko" oraz ich rodzin.
32.000 4135

7
Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. 2 Pułku 

Lotniczego

Rozbudowa istniejącego placu zabaw na os. 2 Pułku Lotniczego między ul.  Medweckiego i ul. M. 

Dąbrowskiej, obejmujący doposażenie w nowy sprzęt oraz zamontowanie drugiej bramki wejściowej.
55.000 3937

15 Czyżyński spacer - nordic walking
Wytyczenie i oznakowanie trasy do nordic walking oraz zorganizowanie zajęć prowadzonych przez 

profesjonalnego trenera.
10.000 3752

21 Budowa chodnika wzdłuż ul. Centralnej
Budowa brakującego fragmentu chodnika wzdłuż ul. Centralnej od wjazdu do LOK-u do przejścia dla 

przeszych vis a vis ZIKiT-u.
47.000 3259

11 Mali ratownicy
Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, obsługi AED wraz z zakupem sprzętu do nauki pierwszej pomocy 

dla Szkoły Ratownictwa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.
11 600 2967

8 Bezpieczny, plastikowy, całoroczny plac zabaw dla dzieci

Projekt realizowany w Samorządowym Żłobku nr 12 "Bajkowy Domek". Zbudowanie bezpiecznego placu 

zabaw dla maluchów na terenie ogródka przy Żłobku. Plac zabaw będzie posiadał ogrodzenie wraz z 

otwieraną furtką i bezpieczną nawierzchnią dla dzieci oraz urządzeniami wykonanymi z bezpiecznych 

materiałów plastikowych. 

37.541 2700

19 Kurs piewszej pomocy przedmedycznej

Organizacja kursu pierwszej pomocy przedmedycznej dla mieszkańców Dzielnicy XIV. Inicjatywa 

skierowana do wszystkich mieszkańców, niezależnie od płci, którzy ukończyli 16. rok życia i chcą 

dowiedzieć się jak pomóc sobie i innym w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

8.165 2627

1 Bajkowy pociąg pełen wesołych maluchów
Projek realizowany w Samorządowym Żłobku nr 12 "Bajkowy Domek". Postawienie drewnianej ciuchci 

(pociągu) na terenie ogródka przy żłobku. 
10.398 2177

2 Klub Mam

Stworzenie miejsca, w którym rodzice (opiekunowie) będą mogli spotykać się regularnie, zupełnie 

bezpłatnie i przychodzić tam ze swoimi dziećmi. Spotkania będą miały charakter otwarty.Klub byłby 

miejscem spotkań osób opiekujących się małymi dziećmi. 

22.000 2119

4 Kurs samoobrony dla kobiet

Organizacja kursu samoobrony dla mieszkanek Dzielnicy XIV. Inicjatywa skierowana do wszystkich pań, 

niezależnie od wieku, które chcą się czuć bezpieczniej, np. podczas samotnych wieczornych powrotów 

do domu. Kurs będzie miał na celu przybliżenie paniom technik samoobrony, również z wykorzystaniem 

przedmiotów użytku codziennego, które każda z pań nosi na ogół przy sobie.

17.445 1993

9
"Muzyczne pasje w Sapiehówce" - utworzenie zespołu 

muzyczno-tanecznego dla dzieci w wieku 6-13 lat

Organizacja zajęć pozalekcyjnych w zakresie rozwoju zainteresowań artystycznych dzieci w wieku 6-13 

lat. Utworzenie na terenie SP nr 156 im. Ks. Kard. A. S. Sapiehy zespołu muzyczno-tanecznego.
18.600 1892

3 Bieżnia dwutorowa Budowa bieżni poliuretanowej dwutorowej w ZSO nr 14. 95.000 1668

16
Projekt rekreacyjno-zdrowotny "Zdrowa Energia-ścieżka 

zdrowia"

Stworzenie na terenie Przedszkola Samorządowego nr 182 miejsca dla dzieci z przedszkola do 

aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, co umożliwi innowacyjne podejście do aktywności 

fizycznej i ruchowej. 

8.950 1446

12 Wymiana ogrodzenia wokół Przedszkola Samorządowego 

nr 182 na os. Dywizjonu 303 nr 12

Likwidacja (demontaż i wywóz) starego zniszczonego ogrodzenia, montaż nowego (paneli 

ogrodzeniowych) na istniejącym murku.
60.295 1312

13
Rewitalizacja układu funkcjonalno-przestrzennego atrium 

przedszkola nr 182 "Przy Źródełku" os. Dywizjonu 303 nr 12

Rewitalizacja atrium polega na doprowadzeniu do bezpiecznego użytkowania przez dzieci, szczególnie 

niepełnosprawne. Projekt zakłada wykonanie jednolitego poziomu całej powierzchni (z wyjątkiem 

terenu dzielonego i studni okiennych). Na nowo wyrównanym terenie zostały rozmiesczone urządzenia 

rekreacyjne z zachowaniem linii bezpiecznego użytkowania.

88.985 1033

6 Rekultywacja terenu działka 122/13 obręb 29 o pow. 4527 

m2

Rekultywacja terenu na końcu ul. Tabacznej, łączącego się z ul. Poleską (wycięcie starych drzew 

owocowych, krzaków i zarośli).
44.000 1028

5 Remont Sali Rytmicznej
Remont sali rytmicznej w Przedszkolu Samorządowym nr 182 dla dzieci z przedszkola i przystosowania 

jej do zajęć taneczno-rytmicznych oraz przedstawień. 
40.875 982

20 Remont sali w celu przystosowania do nauki języka 

angielskiego

Remont sali dla dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 182 w celu przystosowania jej do nauki języka 

angielskiego. 
17.370 965

22 Integracja mieszkańców poprzez wspólny wyjazd Wspólny wyjazdu mieszkańców dzielnicy XIV Czyżyny na wycieczkę w celu integracji. 55.000 834

3
Pakiet "Angielski i Bezpieczeństwo" - Inicjatywa "Angielski 

Bezpłatnie 5 Razy w Tygodniu dla Krakowskich Uczniów" 

oraz "Bezpieczne Przeprowadzanie Dzieci przez Jezdnię" i 

"Monitoring dla Szkół i Przedszkoli w Dzielnicy XV"

Zapewnienie nauczania angielskiego 5 razy w tygodniu dla uczniów oraz budowa lub rozbudowa 

monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych.
99.600 5510

16 Modernizacja ogródka jordanowskiego
Modernizacja istniejącego już ogródka jordanowskiego położonego przy ul. Dmowskiego w zestaw 

zabawowy wraz z bezpieczną nawierzchnią oraz ogrodzenie całego terenu ogródka.
85.610 4271

15 Mistrzejowicki Komputerowy Klub Seniora

Stworzenie dla seniorów z Dzielnicy XV otwartego miejsca konsultacji i nauki obsługi komputerów, 

internetu i nowoczesnych technologii. Warsztaty w klubie będą nieodpłatne i otwarte dla wszystkich 

seniorów z Mistrzejowic.

26.570 3634

5 Modernizacja ogrodu na terenie Samorządowego 

Przedszkola nr 144 os. Bohaterów Września 15

Zakup urządzeń zabawowych dla ogrodu Samorządowego Przedszkola nr 144 na os. Bohaterów 

Września 15.
31.650 3211

2 Modernizacja placu zabaw w przedszkolu
Doposażenie placu zabaw oraz modernizacja nawierzchni alejek na terenie Przedszkola nr 177 na os. 

Kombatantów.
50.000 3152

10 Remont chodnika z dostosowaniem do potrzeb osób 

niepełnosprawnych oraz matek z dziećmi

Wyremontowanie i dostosowanie chodnika przy ul. Obrońców Warszawy prowadzącego do terenów 

rekreacyjno-sportowych do potrzeb osób niepelnosprawnych oraz matek z dziećmi.
30.000 2749

12
Remont placu (w sąsiedztwie bloku os. Piastów 54, 

pawilonu handlowego "Ziko" i innych obiektów 

handlowych)

Wymiana nawierzchni, uporządkowanie terenu, montaż ławek parkowych, naprawa murku wokół 

klombu, montaż koszy na śmieci.
98.000 2558

1
Budowa nowych miejsc postojowych dla samochodów 

osobowych

Remont chodnika na łuku od ul. Kruszwickiej do ul. R. Dmowskiego o dł. 17 m szer. 1,80 m. Wykonanie 

podjazdu do posesji na działce nr 285/44 oraz remont chodnika o dł. 180 m szerokości 2 m od bl. nr 13 

do bl. nr 9.

80.000 2497

DZIELNICA XIV- CZYŻYNY

DZIELNICA XV - MISTRZEJOWICE



9 Malowanie elewacji w Żłobku Samorządowym nr 22 os. 

Tysiaclecia 44
Pomalowanie zewnętrznej części budynku. 50.000 2456

8 Remont nawierzchni i modernizacja ul. Do Fortu od ul. 

Korfantego do ul. Dmowskiego

Wykonanie nowej nawierzchni odcinka ul. Do Fortu od skrzyżowania z ul. Dmowskiego do skrzyżowania 

z ul. Korfantego. 
100.000 2301

13 Miejsca parkingowe przy obszarze rekreacyjno-sportowym

Zmiana funkcji użytkowania zaniedbanego i zniszczonego chodnika przy ul. Obrońców Warszawy. Jest to 

odcinek chodnika, po którym ciężko się poruszać, ze względu na nierówną nawierzchnię oraz 

wszechobecne dziury. 

98.000 1738

11
Budowa 12 miejsc postojowych dla samochodów 

osobowych  na istniejącej drodze dojazdowej wraz z jej 

przebudową oraz przebudową istniejącego chodnika

Wykonanie dodatkowych miejsc postojowych na działce nr 3014/12 (os. Piastów) dla samochodów 

osobowych (ok. 17 pojazdów) oraz przebudowa istniejącego chodnika.
98.000 1531

14 Nasadzenie nowego żywopłotu przed budynkiem 

wielorodzinnym os. Piastów 32

Wykopanie zniszczonego żywopłotu, uzupełnienie ziemi, nasadzenie nowych krzewów berberysu 

bezpośrednio przy chodniku wzdłuż całego budynku wielorodzinnego.
11.307 1265

4 Remont chodnika przy budynku os. Piastów 19
Remont chodnika przyległego do budynku polegający na demontażu płyt chodnikowych i wykonaniu 

nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej.
52.000 980

7 Remont chodnika przy budynku os. Piastów 25
Remont chodnika przyległego do budynku polegający na demontażu płyt chodnikowych i wykonaniu 

nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej.
38.000 906

6 Remont chodnika przy budynku os. Piastów 26
Remont chodnika przyległego do budynku polegający na demontażu płyt chodnikowych i wykonaniu 

nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej.
52.000 856

23 Aktywne Bieńczyce
Zainstalowanie różnorodnych przedmiotów do ćwiczeń ruchowych dla dorosłych na terenie Plant 

Bieńczyckich.
100.000 3213

16
Pakiet "Angielski i Bezpieczeństwo" - Inicjatywa "Angielski 

Bezpłatnie 5 Razy w Tygodniu dla Krakowskich Uczniów" 

oraz "Bezpieczne Przeprowadzanie Dzieci przez Jezdnię" i 

"Monitoring dla Szkół i Przedszkoli w Dzielnicy XVI"

Zapewnienie nauczania angielskiego 5 razy w tygodniu dla uczniów oraz budowa lub rozbudowa 

monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych.
99.600 3194

2
Poprawa stanu nawierzchni asfaltowej na ul. Łopackiego - 

dojazd do Ronda Hipokratesa oraz nawierzchnia przy 

przystnaku autobusowym "Szpital Rydygiera"

Wymiana wybrzuszonej, popękanej nawierzchni asfaltowej. 50.000 3152

4 Oświetlenie chodnika odcinek od Ronda Hipokratesa do 

ośrodka zdrowia, os. Złotej Jesieni 3
Montaż lamp oświetlających chodnik. 36.000 3139

18 Budowa ogrodu zabaw i wypoczynku

Oczyszczenie terenu przy ul. Okulickiego obok bloku 49, niwelację terenu, budowę małej infrastruktury, 

wyłożenie bruku, prace z zakresu zieleni miejskiej. Celem jest zagospodarowanie i urządzenie 

przestrzeni do zabaw i wypoczynku.

100.000 2301

19
Wakacje z piratami dla dzieci z 3 świetlic środowiskowych: 

"Potworki",  os. Kalinowe 18, "Zwariowane Aniołki",  os. 

Wyokie 6, "Gwiazdeczki:,  os. Albertyńskie 36 - dzieci z 

Dzielnicy XVI

Wypoczynek wakacyjny dla 30 dzieci z rodzin dotkniętych patologią społeczną oraz biedą. 17.100 1614

8
Wzmacnianie bazy dydaktycznej dla dzieci 

niepełnosprawnych w Samorządowym Przedszkolu nr 151

Wzmacnianie bazy dydaktycznej, doposażenie sali do ćwiczeń Integracji Sensorycznej (SI) głównie z 

myślą o dzieciach niepełnosprawnych, ale również do wzmocnienia cech motorycznych u dzieci 

pełnosprawnych.

20.000 1587

21
Modernizacja chodnika w oparciu i podniesienie chodnika 

na dwóch wjazdach drogowych, odcinek przy ul. Łopackiego 

od apteki do przychodni os. Złotej Jesieni 3, a także 

poprawki zapadniętej kostki chodnika

Budowa podniesionego chodnika na wjazdach oraz naprawa zapadniętej i uszkodzonej kostki brukowej. 80.000 1435

1 Remont wejścia głównego do Żłobka nr 27 Gruntowny remont "wiatrołapa". 40.000 1329

24
Doposażenie świetlic środowiskowych w materiały 

dydaktyczne i artykuły sportowe

Doposażenie trzech świetlic środowiskowych ("Potworki", os. Kalinowe 18, "Zwariowane Aniołki", os. 

Wysokie 6, "Gwiazdeczki", os. Albertyńskie 36)  w materiały dydaktyczne, sportowe do prowadzenia 

zajęć dla 90 podopiecznych.

4.094 1173

14 Liga Siatkówki Gimnazjów Katolickich Krakowa 2014/2015
Zorganizowanie rozgrywek siatkarskich, w których uczestniczyć będą uczniowie z katolickich gimnazjów 

zlokalizowanych w Krakowie.
5.350 1159

7 Wyposażenie ogrodu Żłobka nr 27 Zakup zabawek do ogrodu żłobka. 15.000 1138

9 Wymarzony ogród Zagospodarowanie ogrodu dla dzieci przy budynku przedszkola na os. Albertyńskim 23. 17.000 991

3 Wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych w 

pomieszczeniach harcówki SP nr 101
Wymiana 12 szt. okien oraz 2 szt. drzwi metalowych wejściowych - zewnętrznych. 16.930 972

12 Doposażenie placu zabaw Doposażenie placu zabaw zlokalizowanego na terenie Przedszkola nr 142, poprzez zakup urządzeń. 10.000 949

15 Święty Mikołaj zaprasza
Sfinansowanie organizacji przedstawienia teatralnego na terenie Samorządowego Przedszkola nr 115 

dla dzieci, które nie uczęszczają jeszcze do przedszkola, a zamieszkują sąsiadujące z nim osiedla.
800 933

10 Wymarzone przedszkole dla naszych dzieci Modernizacja ogrodu przedszkolnego Samorządowego Przedszkola nr 97 im. J. Brzechwy. 18.250 838

11 Wymiana części ogrodzenia wokół SP nr 101
Wymiana części ogrodzenia (80 m) wraz z bramką wejściową wykonaną obecnie z siatki, w której są 

znaczne ubytki oraz ogniska korozji.
29.500 804

20 Wyposażenie 6 sal (3 grupy) w meble Wyposażenie 6 sal (3 grupy) Żłobka nr 27 w nowe meble dostosowane do wieku dzieci i potrzeb grup. 12.000 786

22 Zatoka "daj całuska i jedź" Utworzenie zatoki "Kiss&Ride" przy ul. Braci Schindlerów. 2.000 763

13 Wymiana ogrodzenia wokół SP nr 104
Dokończenie wymiany ogrodzenia budynku szkoły wraz z terenami przyległymi od strony ul. Xawerego 

Dunikowskiego oraz Plant Bieńczyckich.
40.368 729

6 Remont chodnika w terenie Przedszkola nr 142 Remont fragmentu zniszczonego chodnika zlokalizowanego na terenie Przedszkola. 16.000 692

5 Nasadzenie nowego żywopłotu przed budynkiem 

wielorodzinnym os. Kalinowe 15

Wykopanie starego zniszczonego żywopłotu, uzupełnienie ziemi, nasadzenie nowych krzewów 

berberysu bezpośrednio przy chodniku wzdłuż całego budynku wielorodzinnego.
17.652 380

17
Nasadzenie nowego żywopłotu przed budynkiem 

wielorodzinnym os. Kalinowe 16

Wykopanie starego zniszczonego żywopłotu, uzupełnienie ziemi, nasadzenie nowych krzewów 

berberysu bezpośrednio przy chodniku wzdłuż całego budynku wielorodzinnego.
17.652 269

18 Zagospodarowanie terenu zielonego na terenie Dzielnicy 

XVII - Stworzenie Skwerku Rekreacyjnego

Zagospodarowanie terenu zielonego na os. Lubocza, który aktualnie jest nieużytkiem. Stworzenie 

miejsca dla rekreacji i organizacji imprez kulturalnych i artystycznych.
75.000 3337

13 Zielone serce Kantorowic
Modernizacja istniejącej przestrzeni zielonej i zaopatrzenie w podstawowe urządzenia sportowe i 

wypoczynkowe w częsci działki nr 140 obręb 4 Nowa Huta położonej  przy ul. Zakole.
100.000 3270

21 Wykonanie pobocza asfaltowego o szerokości 1,5 metra na 

odcinku 80 metrów ul. Darwina/ul. Lubocka.

Utwardzenie pobocza tłuczniem i położenie nakładki asfaltowej grubości 3 cm na powierzchni 120 m2, 

następnie namalowanie białej linii oddzielającej jezdnię od pobocza asfaltowego.
12.000 3255

8 Ogrody Nowej Huty - ogródek w Kantorowicach
Zakończenie prac związanych z oddaniem do użytkowania ogródka wykonywanego w czynie społecznym 

przez mieszkańców Kantorowic.
100.000 2667

12 Zakup nowego księgozbioru Zakup nowego księgozbioru dla uczniów SP nr 78. 6.150 2410

7 Ocieplenie i wymiana pokrycia dachu na budynku KS 

Grębiałowianka 

Ocieplenie styropianem i wykonanie nowego pokrycia dachu papą termozgrzewalną Budynku 

Klubowego przy ul. Grębałowskiej 12.
100.000 2224

4
Pakiet "Angielski i Bezpieczeństwo" - Inicjatywa "Angielski 

Bezpłatnie 5 Razy w Tygodniu dla Krakowskich Uczniów" 

oraz "Bezpieczne Przeprowadzanie Dzieci przez Jezdnię" i 

"Monitoring dla Szkół i Przedszkoli w Dzielnicy XVII"

Zapewnienie nauczania angielskiego 5 razy w tygodniu dla uczniów oraz budowa lub rozbudowa 

monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych.
99.600 2025

DZIELNICA XVII - WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE

DZIELNICA XVI - BIEŃCZYCE



17 Park do ćwiczeń - Street Workout

Wykonanie parku do ćwiczeń na świeżym powietrzu w Parku Zielony Jar. Park taki służy m.in. do 

ćwiczeń kalistenicznych (z wykorzystaniem masy własnego ciała) jak i ogólnej rekreacji, zaś dzięki swojej 

prostocie może być wykorzystywany przez osoby o różnym poziomie sprawności fizycznej. 

100.000 1976

19 Zabudowa ujęcia wody i postawienie wiaty śmietnikowej 

przy ul. Kantorowickiej 185 

Modernizacja ujęcia wody pitnej dla mieszkańców posesji przy ul. Kantorowickiej 185 oraz powstania 

wiaty na kosze na śmieci.
20.000 1936

2 Rozbudowa obiektu sportowego typu skatepark
Rozbudowa istniejącego obiektu przy ul. Jagieły o dodatkowy element "Minirampa" w celu poszerzenia 

możliwości użytkowych obiektu oraz poprawy jego atrakcyjności.
100.000 1777

5 Ustawienie lustra przy skrzyżowaniu ulic Ustawienie lustra drogowego przy skrzyżowaniu ul.  Orłowskiego i ul. Łuczanowickiej. 6.500 1675

3 Miejsce do rekreacji i spotkań plenerowych dzieci i 

młodzieży

Głównym elementem miejsca, zlokalizowanego na terenie MDK Fort 49 "Krzesławice", będzie 

drewniania wiata z zadaszeniem, siedziskami i paleniskiem.
30.000 1664

10
Oddzielenie części mieszkalnej od wolnostojącego pawilonu 

latryn szpalerem nasadzonych krzewów tuji na posesji przy 

ul. Kantorowickiej 185 

Oddzielenie budynku mieszkalnego od wolnostojącego pawilonu z latrynami na posesji przy ul. 

Kantorowickiej 185 poprzez powstanie naturalnej zasłony z krzewów tui z bocznymi przerwami na 

wejścia pod pawilon.

2.950 1649

22 Remont elewacji budynku Samorządowego Przedszkola nr 

112 
Odnowienie elewacji wraz z ociepleniem budynku. 69.000 1384

23 Stroje ludowe - kultywujemy tradycje
Zakup strojów ludowych - krakowskich, które będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie Przyjaciół 

Łuczanowic i będą służyć kultywowaniu tradycji ludowych. 
4.200 1352

6 Klub Mam

Utworzenie Klubu Mam - grupy wsparcia dla mam z małymi dziećmi, niepracujących lub przebywających 

okresowo na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, a także ochrona i promocja zdrowia, działanie 

na rzecz rodziny.

11.000 1273

9 Zielona sala gimnastyczna

Montaż na terenie należącym do Gimnazjum nr 44 przyrządów do ćwiczeń ogólnorozwojowych. Zielona 

sala gminastyczna usytuowana na terenach zielonych przy budynku szkoły będzie dostępna zarówno dla 

uczniów, jak i okolicznych mieszkańców.

18.120 1185

20 Park do ćwiczeń - Street Workout II

Wykonanie parku do ćwiczeń na świeżym powietrzu w Parku Zielony Jar. Park taki służy m.in. do 

ćwiczeń kalistenicznych (z wykorzystaniem masy własnego ciała) jak i ogólnej rekreacji, zaś dzięki swojej 

prostocie może być wykorzystywany przez osoby o różnym poziomie sprawności fizycznej jak i wieku. 

100.000 1163

11 Klub Seniora w Gimnazjum nr 44
Organizacja Klubu Seniora dla mieszkańców Dzielnicy XVII. W ramach projektu będzie urządzona sala, 

zakupione dodatkowe wyposażenie oraz opłacona osoba odpowiedzialna za prowadzenie Klubu.
22.500 1108

16
Przebudowa fragmentu ul. Kantorowickiej - uzupełnienie o 

chodnik dla pieszych

Przebudowa fragmentu ul. Kantorowickiej przed skrzyżowaniem z ul. Morcinka - uzupełnienie o chodnik 

dla pieszych o szer. 1,5 m. Lokalizacja przemiotowego chodnika to fragment ul. Kantorowickiej na łuku 

ok. 100 stopni.

36.000 921

14
Namalowanie pasów na przejściu dla pieszych w ciągu ul. 

Bystronia wraz ze zmianą oznakowania skrzyżowania
Zrobienie przejścia dla pieszych w ciąg ul. Bystronia wraz z przebudową oznaczenia skrzyżowania. 35.000 863

1 Ogrodzenie posesji przy ul. Kantorowickiej 185 Budowa ogrodzenia wraz z dwoma bramami wjazdowymi dla budynku przy ul. Kantorowickiej 185. 30.000 822

15
Remont nawierzchni fragmentu ul. S. Petofiego pomiędzy 

budynkiem nr 99 a 101
Remont fragmentu ul. Sandora Petofiego na odcinku ok. 25 m i szerokości 4 m. 12.000 699

3 To nie wszystko mieć boisko
Renowacja i zapewnienie odpowiedniego stałego nadzoru nad boiskiem treningowym nr I w kompleksie 

Stadionu Miejskiego Hutnik Kraków, wykorzystywanego przez Stowarzyszenie Nowy Hutnik 2010. 
100.000 7146

7 Naprawa nawierzchni chodnika przy Alei Róż
Naprawa i utwardzenie chodnika przy Alei Róż. Celem projektu jest naprawa chodnika po obu stronach 

Alei Róż, by płyty chodnikowe nie ruszały się przy chodzeniu.
50.000 6439

4
Pakiet "Angielski i Bezpieczeństwo" - Inicjatywa "Angielski 

Bezpłatnie 5 Razy w Tygodniu dla Krakowskich Uczniów" 

oraz "Bezpieczne Przeprowadzanie Dzieci przez Jezdnię" i 

"Monitoring dla Szkół i Przedszkoli w Dzielnicy XVIII"

Zapewnienie nauczania angielskiego 5 razy w tygodniu dla uczniów oraz budowa lub rozbudowa 

monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych.
99.600 6419

5 Letni ogród uciech

Letni ogród uciech - to wakacyjny festiwal rodzinny. W ogrodzie Teatru Łaźnia Nowa, mieszkańcy 

dzielnicy zrelaksują się ćwicząc jogę, odkryją nowe smaki, poczytają ulubione książki, spotkają przyjaciół 

i sąsiadów, skorzystają z przygotowanych atrakcji, poczytają gazetę lub zdrzemną się na kocyku. 

41.900 4817

20 Oświetlenie osiedlowe Wymiana starych opraw na nowe. Poprawi to estetykę i jakość oświetlenia na os. Krakowiaków. 100.000 3301

10
Rewitalizacja przejść dla pieszych w strefie skweru pod 

dębem u zbiegu Al. Róż i ul. Mościckiego w Nowej Hucie

Usunięcie kruszących się i kolebiących, podziurawionych płyt chodnikowych z lat 60-tych, częściowo 

rozgrabionych i położenie nowego chodnika na dwóch krzyżujących się ścieżkach skweru pod dębem u 

zbiegu Al. Róż i ul. Mościckiego w Nowej Hucie.

11.505 3083

6 Dostawienie ławek oraz urządzenie trawników wzdłuż al. 

Przyjaźni po stronie południowej

Zamonotowanie ławek oraz urządzenie trawników wzdłuż al. Przyjaźni po stronie os. Centrum C i os. 

Centrum B.
26.570 3066

1 Przedszkolaki w ruchu
Rozwój aktywności ruchowej dzieci w wieku przedszkolnym w ramach programu ministrialnego Ćwiczyć 

każdy może - "Przedszkole w Ruchu".
27.387 2941

15 Popołudnia z muzyką w Parku Ratuszowym
Cykl koncertów muzyki klasycznej i popularnej odbywających się w trzy czerwcowe niedziele w 2015 

roku w Parku Ratuszowym.
15.400 2842

25 Zakup audiobooków dla Nowohuckiej Biblioteki Publicznej 

Filii 4 oddział dla dzieci os. Zgody 7
Zakup potrzebnych audiobooków dla dzieci i młodzieży. 2.600 2718

13 Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul.  

Ludźmierskiej (os. Teatralne)

Wymiana starych urządzeń do zabaw dla dzieci oraz stworzenie miejsca do odpoczynku dla młodzieży i 

osób starszych.
100.000 2615

28
Wymiana starej i niebezpiecznej nawierzchni (oraz 

podbudowy) chodników w ważnych ciągach komunikacji 

pieszych na terenie Dzielnicy XVIII

Całkowita wymiana chodnika w ważnych lokalnie ciągach komunikacji pieszej (okolice bloków nr 12, 13, 

14 na os. Ogrodowym oraz ul. Gajocha), związanych z dojściem do miejsca zamieszkania, sklepów, 

szkoły oraz możliwości bezpiecznej zabawy dzieci na jednym z chodników.

35.000 2579

21 Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy SP nr 80
Uzupełnienie przyszkolnego placu zabaw dla uczniów najmłodszych klas (0-3) w urządzenia zabawowo-

rekreacyjne oraz ławki.
33.000 2378

8
Modernizacja chodnika wzdłuż bloku Centrum B 8 wraz z 

utworzeniem dodatkowych miejsc parkingowych

Modernizacja chodnika wzdłuż budynku mieszkalnego Centrum B 8 od strony wewnętrznej, wykonanie 

odpowiedniej podbudowy pod w/w chodnik, tak aby mogły się na nim zatrzymywać samochody 

dostawcze o większym tonażu oraz utworzenie nowych miejsc parkinkowych dla 8-10 dla samochodów.

84.000 2174

12
Rajdy rowerowe po Nowej Hucie z okazji DNI ZIEMI oraz 

Tygodnia Zrównoważonego Transportu na terenie Dzielnicy 

XVIII

Organizacja rajdów rowerowych po Nowej Hucie dla dzieci, młodzieży oraz mieszkańców Dzielnicy 

Nowa Huta. 
17 200 2138

29 Rewitalizacja ogórka jordanowskiego przy os. Ogrodowym

Rewitalizacja i doposażenie ogródka jordanowskiego dla dzieci z osiedla Ogrodowego oraz okolicznych 

osiedli, montaż nowych, dodatkowaych zabawek ogrodowych, zaproszenie mieszkańców do wspólnej 

akcji rewitalizacyjnej swojego osiedla.

75.500 2080

19 Parking dla mieszkańców os. Centrum B - "Parking zielony" Budowa parkingu zielonego dla mieszkańców os. Centrum B1 -12 dodatkowych miejsc parkingowych. 99.500 2012

11 Montaż ławek, koszy na śmieci i koszy na psie odchody na 

os. Hutniczym

Modernizacja istniejących elementów małej architektury oraz montaż nowych elementów, w tym 

ławek, koszy na śmieci i koszy na psie odchody.
5.800 1985

23 Na rowerze do przedszkola Rozwój aktywności ruchowej dzieci w wieku przedszkolnym i ich opiekunów. 5.700 1678

9
Przekształcenie części pasa zieleni w ogrodzie 

Samorządowym Przedszkolu nr 96  na demonstracyjną 

(ogrodową) szachownicę, zakup figur

Usunięcie pasa zieleni w ogrodzie, wyłożenie dwukolorową płytą EUROFLEX, powstanie ogrodowej 

szachownicy 5 m na 5 m, zakup figur szachowych.
16.583 1586

22 Odnowa i rewitalizacja rzeźb architektury ogrodowej
Odnowa i przywrócenie dawnej świetności rzeźbom architektury ogrodowej w Nowej Hucie, dwóm na 

os. Spółdzielczym, jednemu na os. Zgody i dwóm instalacjom z os. Willowego.
28.650 1553

DZIELNICA XVIII - NOWA HUTA



26
Zajęcia dla dzieci i młodzieży - zbiórki drużyn i gromad 

zuchowych organizowanych przez Szczep Czerwonych 

Maków im. Bohaterów Monte Cassino

Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w dwóch kategoriach wiekowych: 6-10 lat - zuchy i 11-15 lat - 

harcerze. Praca z dziećmi i młodzieżą jes oparta na metodzie harcerskiej, która przez dobrane metody 

kształtuje jednostki aktywne, odpowiedzialne, mogące być liderami społecznymi.

9.900 1348

18
Remont piwnicy w przedszkolu nr 96  i przekształcenie jej w 

stację edukacyjno-artystyczną "Galeria Rozwijania 

Umiejętności i Talentów"

Remont piwnicy polegający na położeniu posadzki z płytek ceramicznych, wykonaniu gładzi i 

pomalowaniu ścian i sufitu. Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do zajęć edukacyjno-artystycznych 

takich jak: stoliki składane, krzesła, dywan, tablice i ekran, parawany do demonstracji prac.

22.077 1237

14 Budowa dostępnego wejścia na plac zabaw na os. Zielonym

Budowa nowego wejścia na plac zabaw na os. Zielonym, które będzie dostępne dla wszystkich 

użytkowników, przede wszystkim dla małych dzieci, rodziców/opiekunów z wózkami dziecinnymi oraz 

dla osób z niepełnosprawnościami.

13.500 1211

16 Remont chodnika przy budynku os. Sportowe 24 od strony 

bloku 23
Wymiana nawierzchni chodnika na kostkę brukową. 12.000 1190

2
Modernizacja terenu przed głównym wejściem do siedziby 

Stowarzyszenia Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych "Pro 

Familia"  oraz Ośrodka Adopcyjnego Stowarzyszenia "Pro 

Familia" i Polskiego Centrum Mediacji

Modernizacja terenu przed wejściem do siedziby Ośrodka Adopcyjnego Stowarzyszenia "Pro Familia" 

oraz Stowarzyszenia Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych "Pro Familia" i Polskiego Centrum Mediacji
50.000 1186

27
Demontaż chodnika przed tarasem przy Samorządowym 

Przedszkolu nr 96 i budowa na jego miejscu strefy 

aktywności ruchowej

Demontaż chodnika przed tarasem i budowa na jego miejscu strefy aktywności ruchowej. Na 

nawierzchni segmentowej z płyt EPDM utworzenie strefy zabaw ruchowych, tj. klasy, pas na tor 

przeskód, pas do gier zręcznościowych.

35.900 1133

17 Nowohucki Przegląd Teatrzyków "Mamy i Taty"
Prezentacja talentów aktorskich rodziców dzieci w wieku przedszkolnym z 16 Samorządowych 

Przedszkoli. 
13.000 1031

24
Odnowienie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej 

pomiędzy blokami nr 15 i 18 na os. Ogrodowym z 

modernizacją oświetlenia

Projekt polega na odnowieniu nawierzchni asfaltowej oraz na wymianie opraw dwóch lamp. 95.600 574

53 Free WiFi for Cracow - Darmowy Miejski Internet Stworzenie ogólnomiejskiej sieci darmowego WiFi dla mieszkańców, jak również turystów. 1 500 000 55885

15 Sekundniki na głównych sygnalizacjach świetlnych Instalacja na najważniejszych skrzyżowaniach sekundników, wskazujących czas pozostały do zmiany światła. 76 000 54906

65 Angielski Bezpłatnie 5 razy w tygodniu dla krakowskich uczniów Dodatkowe bezpłatne zajęcia z języka angielskiego dla szkół, które zgłosiły się do udziału w programie. 2 699 506 51850

13 Miejski Plac Manewrowy 01 - motocyklowo-samochodowy tor 

szkoleniowy

Budowa obiektu dedykowanego motocyklistom oraz kierowcom samochodów chcącym podnosić swoje 

umiejętności jazdy w bezpiecznych warunkach oraz służący jako miejsce spotkań i wydarzeń o charakterze 

motoryzacyjnym na działce 25/2 obr. 26 j. ewid. Podgórze. 

2 700 000 45298

2 Uruchomienie tablicy informującej o stężeniach zanieczyszczeń 

powietrza

Instalacja tablicy multimedialnej, która będzie informować mieszkańców o aktualnych poziomach poszczególnych 

zanieczyszczeń powietrza (PM10, PM2.5, benzo[a]piren, NO2, ozon).
300 000 24550

75 Rewitalizacja Parku Lotników Polskich
Rewitalizacja Parku Lotników Polskich, wraz z remontem nawierzchni alejek spacerowych, dobudową oświetlenia 

i toaletą.
975 759 22154

8 KMK Bike w Nowej Hucie

Zbudowanie sieci stacji rowerowych wraz z rowerami w 5-ciu nowohuckich dzielnicach na bazie doświadczeń już 

istniejącej, sprawdzonej i działającej w centrum miasta KMK Bike i przyłączenie ich do sieci Krakowskich Rowerów 

Miejskich.

1 532 500 22018

48 "Od dzieciaka do starszaka" - gigantyczny plac zabaw w Parku 

Jordana

Montaż specjalnego zestawu zabawkowego Quadro, którego rozbudowana konstrukcja jest w stanie zapewnić 

równoczesną zabawę nawet 80- cio osobowej grupie dzieci. Zestaw umożliwia szeroko rozumiany rozwój 

sprawności fizycznej, a w szczególności takich umiejętności jak pokonywanie przeszkód, wspinanie, zwisanie, 

pełzanie oraz ześlizgiwanie.

236 900,96 21120

82 Ścieżka rowerowa wzdłuż al. Kijowskiej - Łączymy Parki Krakowa!

Trasa rowerowa połączy niemal bezkolizyjnie Błonia, Park Jordana, Młynówkę Królewską, Park Wyspiańskiego i 

Park Krowoderski oraz użyteczności publiczne: AGH, akademiki, Wyższą Szkołę Zarządznia i Bankowości, 

Narodowe Centrum Nauki, Urząd Marszałkowski, stadiony Cracovii i Wisły oraz kilka szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych. 

1 000 000 19272

7 Hala sportów ekstremalnych
Budowa krytego kompleksu sportowego typu skatepark przy ul. Wawelskiej zawierającego takie elementy jak 

vert ramp, mini mega ramp, skatepark oraz workout.
2 700 000 18207

27 Centrum psychoonkologii

Indywidualne oraz grupowe zajęcia z psychologiem, dietetykiem, onkologiem oraz zajęcia rehabilitacji ruchowej 

(gimnastyka ogólnousprawniająca, spacery nordic walking, choreoterapia, pilates) dla osób z diagnozą choroby 

onkologicznej oraz dla ich bliskich i rodzin.

29 700 17705

83 Zagospodarowanie Zalewu Bagry Zagospodarowanie Zalewu Bagry z wykorzystaniem koncepcji z lat wcześniejszych. 900 000 17448

39 Stojaki rowerowe w całym Krakowie Ustawienie w 2015 r., stojaków rowerowych w miejscach wskazanych przez mieszkańców Krakowa. 1 075 000 17102

51 Pogromcy bazgrołów

Celem projektu jest zainicjowanie i przeprowadzenie zdecydowanych działań przeciwko szpecącym miasto 

bazgrołom, polegające na usuwaniu ich wszystkimi dostępnymi, legalnymi sposobami. Dodatkowo realizacja 

projektu ma doprowadzić do wytworzenia lokalnych wspólnot, dla których dobry wizerunek miasta będzie 

wspólną troską.

400 000 16710

81 Kraków ćwiczy na polu Stworzenie sieci otwartych, darmowych, dostępnych dla wszystkich mini siłowni. 650 000 15712

10 Najpiękniejsza trasa spacerowa Krakowa - Sikornik
Remont trasy spacerowej przez stosowne przygotowanie podłoża i wykonanie nakładki asfaltowej na całej trasie, 

jak również zamontowanie nowych ławek.
1 111 000 14877

78 Rewitalizacja Kopca Wandy wraz z terenami zielonymi Pielęgnacja drzew i krzewów oraz poprawa oznakowania dla turystów. 39 650 14412

17 Ścieżka narciarstwa biegowego Nordic Walking od Salwatora do 

Dąbia wzdłuż Bulwarów Wiślanych

Profesjonalne przygotowanie śladu (skuterem śnieżnym) do uprawiania zimą narciastwa biegowego, latem 

ścieżka nordic walking. 
80 000 13644

84 Bestsellery w bibliotekach, nie tylko w Empiku Poszerzenie księgozbiorów bibliotek o nowości wydawnicze i audiobooki. 25 000 13354

18 Plac Edukacji Kynologicznej

Powstanie terenu zielonego, na którym będą się znajdowały: elementy do ćwiczeń i szkolenia psów dla potrzeb 

osób niepełnosprawnych, plac gier i zabaw dla psów, plac gier i zabaw dla dzieci. Rozmieszczone tablice 

informacyjne wzbogacać będą wiedzę o świecie zwierząt, szczególnie psów i kotów.

1 500 000 13064

101 Pakiet uzupełniający nr 1 do dodatkowych lekcji języka 

angielskiego - zakup materiałów biurowych na kwotę 200 zł
Zakup materiałów biurowych przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, np. tonery do drukarek. 200 12137

38
Bagry: budowa alejki spacerowo-rowerowej po północnej stronie 

jeziora na odcinku od łąki na wschód do klasztoru oo. Trynitarzy 

do górki saneczkowej

Budowa alejki spacerowo-rowerowej (ciąg pieszo-rowerowy) o szerokości 3 metrów wykonana z asfaltu lub ze 

żwiru.
380 000 11172

11 Krakowski Senior XXI wieku - aktywny w sieci

Zorganizowanie dla seniorów kursów korzystania z komputerów, internetu, zdobywania wiedzy i informacji przez 

internet wraz z nauką dokonywania opłat, zakupów komputerowych, załatwianiem spraw urzędowych i 

administracyjnych. 

115 000 10911

96 Kraków Przyjazny Motocyklistom - Bezpieczeństwo i Rywalizacja 

2015

Organizacja dwudniowego wydarzenia o charakterze szkoleniowo-integracyjnym dla środowiska motocyklistów 

krakowskich.
16 000 10659

14 Kraków dostępny dla głuchych

Zapewnienie tłumacza Polskiego Języka Migowego na różnych wydarzeniach kulturowo-informacyjnych oraz 

konsultacjach społecznych oraz przetłumaczenie treści informacyjnych na stronach www.krakow.pl oraz 

www.ngo.krakow.pl na Polski Język Migowy.

25 450 10423

60 Nowa Korona - renowacja obiektów Klubu Sportowego Korona 
Wymiana okien i drzwi wewnętrznych w hali basenów, wymiana okien w budynku siedziby klubu, renowacja 

elewacji siedziby klubu oraz renowacja elewacji, rynien i obróbki blacharskie hali basenów KS Korona.
2 700 000 9892

25 Remont nawierzchni ul. Królowej Jadwigi Remont ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Tondosa do ul. Piastowskiej. 2 000 000 8777

50 Budowa wzdłuż ul. Armii Krajowej brakującego chodnika i drogi 

dla rowerów

Realizacja planów budowy głównych tras rowerowych 6 i 11 z studium na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. 

Piastowskiej, wraz z budową chodnika na brakującym odcinku.
800 000 8656

36 Mali ratownicy
Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, obsługi AED wraz z zakupem sprzętu do nauki pierwszej pomocy dla Szkoły 

Ratownictwa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.
27 300 8574

80 Co roku jeden ogródek fitness z monitoringiem - w każdej 

dzielnicy Krakowa, dla seniorów i dla naszej młodzieży

Umieszczenie kilku trwałych urządzeń gimnastycznych, dostępnych bezpłatnie przez całą dobę – dla wszystkich 

mieszkańców Krakowa, w tym dla seniorów i młodzieży. Urządzenia będą tak ustawione, aby osoba ćwicząca 

mogła obserwować dzieci bawiące się w przeznaczonej dla nich części ogródka.

1 980 000 8574

ZADANIA O CHARAKTERZE OGÓLNOMIEJSKIM



95 Pakiet uzupełniający nr 3 do dodatkowych lekcji języka 

angielskiego - zakup materiałów biurowych na kwotę 100 zł
Zakup materiałów biurowych przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, np. tonery do drukarek. 100 8441

3 Budowa ścieżki zdrowia w Parku Dąbie
Powstanie i oznakowanie ścieżki zdrowia, która ma składać się z dwóch części i zawierać stacje ze stanowiskami 

do ćwiczeń na świeżym powietrzu.
94 000 8366

89 Rehabilitacja wzroku dzieci, młodzieży i dorosłych 

słabowidzących ze wszystkich dzielnic miasta 

Doposażenie i wymiana sprzętu optycznego i narzędzi badawczych używanych podczas konsultacji osób z 

dysfukncją narządu wzroku oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi w SWOW dla Dzieci Niewidomych i 

Słabowidzących.

58 104 8248

9 Wyrównanie poboczy na ul. Łokietka
Wyrównanie poboczy na ul. Łokietka w celu umożliwienia poruszania się osobom pieszym, rowerom, matkom z 

dziećmi.
300 000 7853

87 Popołudniowe koncerty na Plantach
Zorganizowanie otwartych koncertów muzyki. Koncerty będą mieć miejsce w każdą niedzielę (od maja do 

września 2015), o godz. 17 w altance na Plantach i będą oferować różnorodną muzykę.
127 600 7751

43 "Psi Raj" - ogrodzony park dla psów

Utworzenie ogrodzonego wybiegu dla psów na terenach zielonych przy ul. Jerzmanowskiego i ul. Teligi. Montaż 

ławek, oświetlenia, koszy na odchody, utworzenie alejek spacerowych i toru zabawowo-sprawnościowego dla 

psów.

100 000 7749

103 65. rocznica powstania Hutnika Nowa Huta

Przypomnienie sukcesów Hutnika Nowa Huta. W ramach projektu przewiduje się realizację zadań o charakterze 

kulturalnym (wystawa), edukacyjnym (konkurs plastyczny) i sportowym (turniej drużyn amatorskich o Puchar 

Hutnika oraz dzień z Hutnikiem).

68 750 7723

16 Pakiet uzupełniający nr 2 do dodatkowych lekcji języka 

angielskiego - zakup materiałów biurowych na kwotę 150 zł
Zakup materiałów biurowych przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, np. tonery do drukarek. 150 7296

34 Mały Plac Zabaw w części południowo-wschodniej Parku Jordana Instalacja ogólnodostępnego placu zabaw. 123 991 7092

62 Budowa boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej 

na terenie KS "Borek"
Budowa boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej. 850 000 6463

22 Projekt "Cafe Fińska"

Nowe modele samoorganizacji mieszkańców, udzielania sobie nawzajem bezinteresownego, bezgotówkowego 

wsparcia opartego na wymianie umiejętności, wspólnym, twórczym spędzaniu czasu, wymianie myśli, idei i 

poglądów.

28 680 6456

44 Rondo Mogilskie przyjazne, bo użyteczne
Budowa na rondzie kilku niewielkich, umiejętnie wkomponowanych w otoczenie obiektów handlowych, gdzie 

będzie można zaopatrzyć się w podstawowe artykuły codzienne "pierwszej potrzeby" (art. spożywcze, leki). 
550 000 6303

4 Piłkarskie wakacje
Dofinansowanie pół kolonii piłkarskich zorganizowanych przez KS Prądniczanka Kraków dla 160-ciu dzieci w wieku 

7-13 lat (8 turnusów).
93 160 6165

1 Chodnik wzdłuż ul. Nad Strugą Wykonanie nowego chodnika wzdłuż ul. Nad Strugą. 120 000 6071

57 Pakiet uzupełniający nr 4 do dodatkowych lekcji języka 

angielskiego - zakup materiałów biurowych na kwotę 44 zł
Zakup materiałów biurowych przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, np. tonery do drukarek. 44 6007

33 Modernizacja Pl. J. Kossaka, ul. K. Morawskiego i przejścia 

podziemnego pod al. Krasińskiego

Modernizacja Pl.  J. Kossaka wraz z ul. K. Morawskiego i przejściem podziemnym, które należy przystosować do 

obowiązujących norm dla osób niepełnosprawnych. 
2 600 000 5725

102 Prosto do tramwaju
Przebudowa nawierzchni jezdni i peronów oraz zmiana organizacji ruchu w obrębie przystanków tramwajowych 

na ul. Głowackiego, Placu Wolnica oraz na ul. Miodowej do standardu tzw. przystanków wiedeńskich.
761 000 5645

6 Profesjonalny tor do gry w Disc Golf
Utworzenie bezpłatnego i otwartego dla wszystkich toru do gry w Disc Golf - towarzyskiej i rodzinnej gry na 

otwartym powietrzu.
550 000 5522

46
Sprawy wspierania osób niepełnosprawnych - likwidacja barier 

architektonicznych, barier w komunikowaniu się i barier 

technologicznych

Przebudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej im. Helców. 67 220 5485

79 Remont chodnika na ul. Opolskiej, od ul. Pleszowskiej do ul. 

Mackiewicza po stronie Dworku Białoprądnickiego

Zdemontowanie pozostałości po chodniku, wykonanie podłoża, krawężników, ułożenie nowego chodnika z 

materiału atestowanego (płytki lub kostka brukarska).
1 000 000 5422

68 Razem fajniej!

Rozwijanie właściwych interakcji pomiędzy dziećmi niepełnosprawnymi a ich pełnosprawnymi rówieśnikami, 

wzmacnianie postawy akcpetacji, otwartości i życzliwości wobec drugiego człowieka, przełamywanie barier i 

lęków przed odmiennością oraz wyrównywanie szans na rozpoczęcie dalszej drogi edukacyjnej.

11 885 5298

58 Rozbudowa systemu roweru miejskiego KMK Bike w Dzielnicy VIII 

Dębniki

Rozbudowa systemu automatycznych wypożyczalni roweru miejskiego KMK Bike o nowe stacje bazowe 

zlokalizowane na terenie Dzielnicy VIII Dębniki.
305 000 4944

31 Usłyszeć szept wśród wrzasku
Realizacja projektu znacznie ułatwi osobom słabosłyszącym kontakt ze społeczeństwem i instytucjami 

publicznymi, a także kontrolę działalności organów władzy publicznej poprzez zastosowanie pętli indukcyjnych.
167 280 4922

61 Remont pawilonu handlowego na Azorach

Remont pawilonu w zakresie wymiany ślusarki okiennej i drzwiowej, wymiany pokrycia dachowego z przebudową 

kominów ponad dachem, remontu elewacji wraz z ociepleniem ścian zewnętrznych oraz remontu chodników i 

zagospodarowania terenu (zieleni) przy budynku.

1 665 497,81 4874

5 X Jubileuszowy Nowohucki Przegląd Twórczości Artystycznej 

Dzieci Przedszkolnych "Przedszkolak Obywatelem Świata"
Prezentacja twórczości artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym z 37 samorządowych przedszkoli. 55 000 4840

32 Remont alejek w Parku im. T. Kościuszki
Wyremontowanie w technologii "Hanse Grand" błotnistych odcinków alejek na odcinku od mostku na Białusze do 

ul. Górnickiego.
99 000 4665

100 Trwała iluminacja świetlna mostu im. Józefa Piłsudskiego

Trwała (całoroczna) iluminacja świetlna przepięknej nitowanej kratownicowej konstrukcji mostu na Wiśle im. 

Józefa Piłsudskiego, wyeksponowanie jej walorów estetycznych, technicznych i edukacyjnych ze szczególnym 

uwzględnieniem łuku dwu-przegubowego przęsła środkowego.

2 050 000 4567

64 Renowacja zabytkowego samolotu JAK-23 oraz jego otoczenia na 

Bielanach

Odnowienie zabytkowego samolotu Jak-23 poprzez jego oczyszczenie, pomalowanie, uzupełnienie brakujących 

elementów, odtworzenie oświetlenia samolotu, rekultywacja terenu i jego ogrodzenie.
61 000 4523

29 Projekt przywrócenia walorów estetycznych Parku im. Gen. 

Stanisława Skalskiego - rewitalizacja
Rewitalizacja przestrzeni publicznej parku miejskiego o powierzchni 5 hektarów. 61 700 4446

92 Krakowskie meble miejskie

Pilotażowe wyposażenie przestrzeni publicznych w innowacyjne meble miejskie, służące do odpoczynku, 

integracji, zabawy etc. Działanie jest otwarte i obywatelskie na każdym etapie, będąc living labem  partycypacji 

oraz równocześnie eksperymentem z policentrycznością miasta. 

330 000 4179

74 Zdrowie pod kontrolą - akcja profilaktyczno-zdrowotna

Akcja będąca promocją zdrowia, a więc zawierająca elementy edukacji zdrowotnej, ale także oferująca możliwość 

wykonania bezpłatnych, profilaktycznych badań medycznych w ramach obchodów Światowego Dnia Cukrzycy 

2014.

8 250 3987

56 Żywopłot w Parku Krakowskim wzdłuż al. Mickiewicza
Zasadzenie gęstego zimozielonego szpaleru dającego przez cały rok osłonę od zanieczyszczeń pyłowych i 

spalinowych oraz hałasu.
624 480 3957

70 Centrum Mechatroniki i Robotyki
Utowrzenie na terenie ZSM nr 1 Centrum Mechatroniki i Robotyki. Działaność CMiR realizowana będzie na bazie 

posiadanego oraz uzupełnionego wyposażenia technicznego pracowni mechatronicznych ZSM nr 1. 
64 000 3924

93 Dobry serwer - autostradą dla biblioteki
Zakup serwera wraz z urządzeniami peryferyjnymi, zapewniającego ciągły, szybki i nieprzerwany dostęp do usług 

świadczonych przez Śródmiejską Bibliotekę Publiczną.
40 000 3847

63 Tor kolarski BMX Racing 

Tor kolarski BMX Racing w wersji dla zawodów Mistrzostw Świata, Krajowych i Miejskich dla 8-miu zawodników 

oraz z ścieżką zdrowia i zabawy dla dorosłych, młodzieży i dzieci, remontem budynku zabytkowej pompowni i 

budową zaplecza techniczno-sanitarno-usługowego przy ul. Drożdżowej.

2 600 000 3819

42 Organizacja szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Zorganizowanie dla 500 uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych kursów z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy.
28 500 3773

12
Wystawa "Stan wojenny w Krakowie - represje i opór 

społeczeństwa" w Starej Kaplicy przy kościele na os. Szklane 

Domy (Małopolski Instytut Solidarności)

Przygotowanie wystawy w historycznej siedzibie Duszpasterstwa Hutników będącego jawną strukturą Tajnej 

Komisji Robotniczej Hutników NSZZ "Solidarność", która zobrazuje sytuację w zakładach pracy i uczelniach 

Krakowa oraz postawy społeczeństwa po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r.

97 000 3754

41 Uzupełnienie i dobudowa wyposażenia technicznego pływalni 

KSOS przy ul. Wysłouchów 34A na osiedlu Kurdwanów

Uzupełnienie wyposażenia technicznego pływalni, m.in. poprzez montaż dysz do hydromasażu oraz wymianę 

wykładziny podłogowej w szatniach na płytki przeciwpoślizgowe.
300 000 3708

21 Boisko multisportowe z wysokimi bandami przy ul. 

Redemptorystów

Budowa boiska multisportowego o twardej nawierzchni otoczonego wysokimi bandami wraz z oświetleniem. 

Boisko będzie dostosowane do gry w polo na rowerach, hokeja na rolkach, unihokeja i box lacrosse.
1 550 000 3698

99 Duchacki park ćwiczeń fizycznych
Zagospodarowanie terenu przy ZSE nr 1 o powierzchni ok. 200 m2 maszynami do ćwiczeń fizycznych na wolnym 

powietrzu.
330 000 3627

24 Przebudowa układu komunikacyjnego ul. Lwowska/ul. 

Józefińska/Mur Getta. 
Przestrzeń publiczna z punktami edukacyjnymi, usługami gastronomicznymi, infrastrukturą turystyczą. 1 500 000 3306



40 III Salezjańskie Biegi na Orientację
Miejskie Biegi na Orientację. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych 

oraz ich rodziców i opiekunów.
2 320 2997

97 Renowacja obiektu sportowego RzKS Juvenia Kraków

Juvenia jest jedynym klubem rugby w Krakowie, który reprezentuje miasto i województwo w rozgrywkach rugby 

zarówno 15-osobowym jak i w odmianie olimpijskiej - 7-osobowej, zatem stadion powinien być do tego 

przystosowany (murawa, trybuny, zaplecze).

2 700 000 2854

35 Likwidacja barier architektonicznych w przejściu podziemnym 

pod al. Krasińskiego w ciągu ul. Morawskiego

Przystosowanie przejścia podziemnego do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę dwóch wind 

osobowych.
1 433 800 2841

30 Obywatelska siłownia - budowa zewnętrznej siłowni wraz ze 

ścieżką do biegania i skwerem wzdłuż ul. Wilka-Wyrwińskiego

Budowa zewnętrznej siłowni wraz z ławkami oraz budowa szutrowej ścieżki do biegania o długości 250 m, 

umiejscowionych wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Wilka-Wyrwińskiego, a także budowa skweru na 

skrzyżowaniu ul. Wilka-Wyrwińskiego i ul. Olszyny uzupełnionego ławkami, miejscem do gry w szachy i stojakiem 

rowerowym. 

500 000 2789

49 Modernizacja Bulwaru Rodła

Przystosowanie Bulwaru Rodła do możliwości bezpiecznego korzystania z niego nie tylko w ciągu dnia, ale 

również po zmroku, czyli montaż oświetlenia na jego obszarze. Dodatkowo projekt przewiduje możliwość 

ustawienia większej ilości ławek oraz koszy na śmieci w wyznaczonych miejscach.

103 500 2752

37 Remont istniejącej drogi

Usunięcie istniejącej bardzo zniszczonej betonowej nawierzchni jezdni przy al. Focha 39, zniszczonego chodnika i 

wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej, wymianę krawężników, wyznaczenie miejsc dla rowerów i 

parkingu.

550 000 2669

47 Akademia handballu - projekt zajęć sportowych dla młodzieży
Organizacja zajęć sportowych z młodzieżą w wieku szkolnym. Organizacja konkursów sprawnościowych oraz 

zawodów w formie turniejów (ligi szkolnej).
215 560 2489

28
Przywrócenie przestrzeni publicznej mieszkańcom Krakowa 

poprzez organizację konkursu architektonicznego na rewitalizację 

Pl. Prymasowskiego przy ul. Grodzkiej 

Projekt zorganizowania konkursu architektonicznego na rewitalizację Pl.  Prymasowskiego stawia sobie za zadanie 

odzyskanie przestrzeni zawłaszczonej przez samochody, odtworzenie historycznej osi widokowej oraz 

przywrócenie właściwej rangi miejscu, będącym częścią unikatowej tkanki miejskiej, wpisanej na Listę 

Światowego Dziedzictwa Unesco.

98 000 2444

19 Założenie Przedszkolnego Klubu Szachowego

Organizacja regularnych zajęć szachowych, modernizacja pomieszczeń w piwnicy Samorządowego Przedszkola nr 

96, zakup stołów, szachów, plansz, organizacja ogólnopolskiego turnieju szachowego dla przedszkolaków i 

uczniów szkół podstawowych.

67 000 2441

67 Akademia Basketu KNBA

Zajęcia sportowe związane z nauką gry w koszykówkę dla młodzieży szkół ponadpodstawowych (gimnazjów i 

liceów). Przewidujemy w ciągu roku szkolnego zorganizować ok. 80 treningów i cztery turnieje dla każdej grupy 

wiekowej. Ponadto odbędą się pogadanki na temat wartości sportu w życiu młodych ludzi oraz historii i 

teraźniejszości koszykówki w kraju i na świecie.

28 900 2402

90 Renowacja Elewacji CSW Solvay Renowacja fasady (od strony ul. Zakopiańskiej) budynku, w którym mieści się CSW "Solvay". 100 000 2400

45 Dobre Cechy Krakowa, czyli po co miastu rzemieślnicy?

Projekt "Dobre Cechy Krakowa" składa się z publikacji książki, organizacji wystawy, cyklu wydarzeń edukacyjnych 

oraz udoskonalenia strony internetowej www.dobrecechy.pl. Zakłada on popularyzację wśród potencjalnych 

klientów krakowskich zakładów rzemieślniczych oraz punktów handlowo-usługowych z tradycjami. 

22 050 2359

71 Modernizacja parkingów przy przychodni Ugorek, ul. Ułanów 29a
Przystosowanie istniejących miejsc postojowych jak i terenu działek dla większej ilości samochodów. W tej chwili 

samochody parkują na chodniku przy ul. Seniorów Lotnictwa.
43 647 2321

86 Iluminacja mostu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Iluminacja Mostu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego łączącego Kazimierz i Podgórze. 2 050 000 2269

52 Plac zabaw "Kubusiowa zagroda"
Budowa placu zabaw przy ul. bp. P. Tomickiego i ul. bp. F. Padniewskiego w celu podniesienia standardów i 

jakości spędzania czasu wolnego przez rodziny z dziećmi zamieszkałe na terenie wymienionych ulic.
164 200 2254

26 Obywatel w kulturze

Projekt "Obywatel w Kulturze" to zsynchronizowane działania adresowane głównie do młodych ludzi 

przygotowujące ich do aktywności w kulturze i zaangażowania w życie społeczne miasta, jednocześnie 

podnoszące wiedzę na temat jego dziedzictwa. 

26 680 2135

69 Międzynarodowy turniej mini koszykówki Organizacja turnieju mini koszykówki dla drużyn dziewcząt i chłopców z Krakowa i drużyny z Popradu (Słowacja). 6 250 2113

73 Budowa boiska wielofunkcyjnego i związanej z nim infrastruktury 

na terenach sportowych KS Wróblowianka

Zagospodarowanie terenów graniczących z KS Wróblowianka - budowa sztucznego boiska, infrastruktury 

sportowej oraz ogródka jordanowskiego.
850 000 2070

55 Akordeonowe wsparcie dla młodych muzyków
Zakup trzech akordeonów guzikowych różnej wielkości dla Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych dla 

zabezpieczenia potrzeb edukacyjnych młodych adeptów muzyki akordeonowej.
105 790 2065

72 Ścianka wspinaczkowa w ZSE przy ul. Loretańskiej 16 Remont podwórka ZSE, adaptacja przestrzeni na ściankę wspinaczkową zewnętrzną. 270 000 1816

54 Porozmawiaj ze mną - język migowy w autobusie

Emisja spotów w autobusach i tramwajach dotyczących promocji Polskiego Języka Migowego oraz savoir-vivre'u i 

kultury Głuchych w taki sposób, aby łamać stereotypy i uprzedzenia wobec środowiska osób głuchych i 

słabosłyszących mieszkających w Krakowie oraz zbliżyć świat osób słyszących i głuchych do siebie.

44 114 1811

91 Nowohuckim tonem - sześć dekad muzyki młodzieżowej w Nowej 

Hucie

Podkreślenie znaczenia zjawiska muzyki młodzieżowej w kulturalnej historii Nowej Huty, a także zintegrowanie 

kilku pokoleń jej odbiorców oraz zapewnienie wartościowej rozrywki mieszkańcom Krakowa w różnym wieku.
12 000 1800

59 Pełnowymiarowe boisko do gry w Ultimate Frisbee
Pełnowymiarowe boisko do gry w Ultimate Frisbee, które będzie bezpieczne dla zawodników i przysłuży się 

promocji dyscypliny w Krakowie.
1 550 000 1738

94 Budowa parkingu w ciągu drogi krajowej DK-79 przy al. Andersa Budowa zatoki postojowej na 17 miejsc postojowych wraz z drogą serwisową w ciągu drogi krajowej DK-79. 350 000 1720

20 Wykonanie nowej elewacji budynku od strony podwórka Wykonanie nowej elewacji od strony podwórka w budynku użyteczności publicznej przy ul. Sokolskiej 13. 138 000 1642

66 Album historyczny "Ksiądz Kazimierz"
Przygotowanie, opracowanie i wydanie oraz promocja albumu historycznego pt. "Ksiądz Kazimierz", 

poświęconego księdzu Kazimierzowi Jancarzowi - kapelanowi Solidarności.
46 500 1497

77 "Przystanek Przyszłość" - cykl warsztatów i zajęć dla młodzieży

Organizacja cyklu warsztatów, zajęć i spotkań dla młodzieży dostosowanych w swoim charakterze do 

współczesnych trendów, przez co ma przyciągnąć młodzież, która do tej pory nie miała żadnych kontaktów z 

kreatywną formą aktywności. W ramach projektu przewidujemy spotkania z osobami, które poprzez swoją pracę 

osiągnęły sukces i mogą stać się autorytetami.

393 000 1387

98 Film pod roboczym tytułem "Solidarność Krakowska lat 80-82"
Realizacja filmu dokumentalnego o krakowskiej "Solidarności" z lat 80-82. Film będzie drugim z kolei 

dokumentem o historii krakowskiej "Solidarności" kierowanym głównie do młodzieży. 
34 500 1126

85 Częstsza pielęgnacja/konserwacja zieleni dla Dzielnicy II. Program 

pilotażowy
Dodatkowe koszenie trawy oraz pielęgnacja nadmiernie rozrośniętej zieleni na terenach przyosiedlowych. 140 000 609

88 Konkurs na koncepcję programowo-przestrzenną Parku Kultury 

VIA EUROPEA

Zebranie i porównanie w formie konkursu propozycji wzbogacenia wartości rekreacyjnych i edukacyjnych 

otoczenia Wisły odpowiednio do potrzeb społeczeństwa sieci wiedzy.  
280 000 589

76 Wystawa "Życie na kartki" - 1914-1989, czyli od I wojny 

światowej do PRL-u, ze zbiorów Fundacji im. Tadeusza Kościuszki 

Wystawa obejmuje kilkaset kartek zaopatrzeniowych i banknotów na 25-30 antyramach o wym. 70x100 cm oraz 

folder-katalog.
22 800 445


