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11 Przebudowa skrzyżowania ulic: 

Heleny, Barbary i Ćwiklińskiej
Przebudowa skrzyżowania ul. Ćwiklińskiej, Heleny i Barbary. 120 000, 00 3627 BO.D12.18/15

6
Rewitalizacja parku dworskiego 

łączącego teren SP 124, Dworu 

Czeczów i Bieżanowianki

Rewitalizacja ma połączyć teren ze Sz. Podst.124 i teren wokół Dworu Czeczów, aby umożliwić spędzanie wolnego czasu na łonie przyrody, jak tez dać możliwość do

aktywnego wypoczynku. Park w zasadzie już istnieje, jednak w fatalnym stanie. Należałoby zaopatrzyć go w Alejki, ławki, oświetlenie, nowe nasadzenia, dokonać

niezbędnej wycinki uszkodzonego drzewostanu.

120 000,00 1917 BO.D12.1/15

7
Wspólny projekt edukacyjny dla 

Krakowskich Uczniów - część 

dzielnicowa dla dzielnicy XII Bieżanów-

Prokocim

Dodatkowe środki finansowe  dla krakowskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum i innych. 119 500, 00 1862 BO.D12.21/15

8 Modernizacja i wyposażenie Filii nr 

14, 16 i Czytelni Głównej PBP

Projekt zakłada zakup nowości wydawniczych, audio buków i e-booków  dla mieszkańców Dz. XII, wyposażenie filii bibliotecznych nr 14 i 16 PBP w Krakowei w 

niezbędny sprzęt, taki jak funkcjonalne regały, stoliki dla dzieci, żaluzje okienne oraz urządzenia multimedialne: rzutnik, urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, 

ksero), kserokopiarka i wyposażenie Czytelni Głównej w 10 czytników e-booków.

52 000,00 1821 BO.D12.4/15

10
Poprawa zdrowia oraz jakości życia 

mieszkańców dzielnicy Bieżanów-

Prokocim poprzez sport i aktywność 

fizyczną

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych z Dzielnicy XII w centrum Rozwoju Com-Com Zone ul. Kurczaba 29. 48 718,00 1528 BO.D12.6/15

15 Tor kolarski BMX Racing Budowa ziemnego toru kolarskiego z elementami BMX Racing, pump-track wraz z elementami ścieżki  zdrowia. 120 000,00 1380 BO.D12.15/15

2 Plac zabaw dla przedszkolaków i 

uczniów Szkoły Podstawowej nr 117
1. zakup i instalację urządzeń zabawowych, 2. zakup i montaż ogrodzenia 111 000,00 1219 BO.D12.11/15

9 Alejka spacerowa Projekt dotyczy wykonania alejki spacerowej w miejscu istniejącej ścieżki łączącej chodnik przy ul. Spółdzielców 3 z chodnikiem przy bloku ul. Na Kozłówce 4a 45 000,00 1177 BO.D12.3/15

13 Kreatywna Strefa Gier i Miasteczko 

Ruchu Dla Dzieci

Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 61 i rozmieszczenie tam oznakowania Miasteczka Ruchu oraz wykonanie Strefy Gier 

ruchowych i edukacyjnych - miejsca, w którym dzieci z dzielnicy XII będą mogły zdawać egzamin na kartę rowerową, uczyć się zasad ruchu drogowego. Zaplanowane 

jest rozmieszczenie kreatywnych gier (klasy, labirynty, gry edukacyjne i poprawiające koordynację).

100 000,00 939 BO.D12.8/15

5
Budowa bezpiecznego przejścia dla 

pieszych w ciągu ulic: Facimiech-

Podlesie 

Przedmiotem projektu jest  zaprojektowanie i wybudowanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu ulic: Facimiech – Podlesie na moście na rzece Drwince, w celu 

zapewnienia wygodnego i bezpiecznego ciągu komunikacji pieszej pomiędzy os. Piaski Wielkie i os. Na Kozłówce. 
77 000,00 918 BO.D12.20/15

14 Modernizacja 2 łazienek dla dzieci w 

przedszkolu nr 180

Projekt dotyczy modernizacji 2 łazienek dla dzieci w Samorządowym Przedszkolu nr 180 w Krakowie. Modernizacja będzie polegała na remoncie pionu kanalizacyjnego, 

na wymianie fliz i terakoty, sanitariatów wraz z bateriami.
34 700,00 774 BO.D12.5/15

3 Przebudowa bazy sportowej w 

Gimnazjum nr 29
Wykonanie nowej nawierzchni na boisku do koszykówki. 200 000, 00 764 BO.D12.19/15

16 Remont chodnika przed Szkołą 

Podstawową nr 117 w Krakowie
Remont chodnika  położonego na posesji i prowadzącego do Szkoły Podstawowej nr 117 przy ul. Kurczaba 15. 30 000,00 728 BO.D12.9/15

12 Pompownia wody z roku 1890 - 

rewitalizacja zabytkowego budynku

Rewitalizacja budynku zabytkowej Pompowni wody pitnej z roku 1890 z przeznaczeniem na pomieszczenia techniczne Parku Sportowego i dla celów Izby Pamięci z 

historią Bieżanowa.
60 000,00 677 BO.D12.17/15

4
Wsparcie dla zespołów artystycznych 

działających przy Domie Kultury Dwór 

Czeczów

Projekt ma na celu dofinansowanie zespołu/chóru „Bieżanowskie Trubadurki”, którego siedzibą jest Dom Kultury z siedzibą w Dworze Czeczów w Krakowie. Chodzi o 

środki na pokrycie niektórych wydatków i dalszy rozwój zespołu m.in. zakupienie strojów, w tym regionalnych, ozdób dekoracyjnych dla pań i panów, sprzętu 

audio–wizualnego: kamera, głośniki, mikrofony, itp.

35 000,00 644 BO.D12.14/15

1 Zakup książej do biblioteki Szkoły 

Podstawowej nr 117 w Krakowie
Zakup lektur szkolnych i książek beletrystycznych, popularno–naukowych do biblioteki uczniowskiej w Sz. Podst. Nr 117 3 800,00 617 BO.D12.10/15

WYNIKI GŁOSOWANIA NA ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA KRAKOWA

DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM


