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15

"W dzikie wino zaplątane" - poprawa 

estetyki 50 zaniedbanych altan 

śmietnikowych na terenie dzielnicy 

XVIII Nowa Huta poprzez nasadzenie 

pnączy

W dzikie wino zaplątane - to projekt wykorzystania pnączy do szybkiej poprawy estetyki  50 altan śmietnikowych na terenie dzielnicy XVIII. Rośliny pnące posadzone 

przy brzydkich, zaniedbanych i brudnych śmietnikach zasłonią to, co szpeci oraz częściowo zniwelują to, co nieprzyjemnie pachnie. Projekt ten wprowadza zieleń jako 

element maskujący i upiększający, ale również posiada walory edukacyjne. Dzięki zamieszczonym przy śmietnikach informacjom o zastosowanych pnączach - biologii, 

walorach, najważniejszych cechach - mieszkańcy poznają odmiany pnączy, które można wykorzystać do nasadzeń w mieście, tworzących "zielone ściany". 

55 000,00 1530 BO.D18.5/15

5
Wspólny projekt edukacyjny dla 

Krakowskich uczniów - część 

dzielnicowa dla dzielnicy XVIII Nowa 

Huta

Dodatkowe środki finansowe dla krakowskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum i innych. 86 600,00 1526 BO.D18.30/15

14 Osiedlowe oświetlenie Wymiana opraw parkowych z wysokoprężnych na ledowe na osiedlu Krakowiaków. 70 000,00 1489 BO.D18.7/15

4 Wpieraj swój lokalny Klub

Celem projektu jest budowanie tożsamości mieszkańców dzielnicy XVIII Nowa Huta poprzez zintegrowanie ich z lokalnym klubem sportowym Hutnik Nowa Huta i 

umożliwienie im uczestniczenia w meczach piłkarskich drużyn seniorów Hutnika w l. 2015-2016. Realizacja projektu będzie możliwa dzięki pokryciu ze środków projektu 

kosztu wynajęcia Stadionu Miejskiego Hutnik Kraków na potrzeby organizacji spotkań z udziałem piłkarzy Hutnika Nowa Huta. W rezultacie projektu każdorazowo 300 

mieszkańców Nowej huty otrzyma bezpłatne wejściówki na mecze ligowe Hutnika w l. 2015-2016.

40 000,00 1285 BO.D18.20/15

13
Dzień sąsiada - cykl pikników 

integracyjnych mieszkańców Nowej 

Huty

Zorganizowanie dnia sąsiada, cyklu imprez na świeżym powietrzu, których celem będzie integracja mieszkańców i edukacja obywatelska. W kilku miejscach w Nowej 

Hucie zostanie zorganizowany piknik - spotkanie mieszkańców w którym każdy będzie mógł uczestniczyć. Przewidziane są atrakcje dla dzieci, imprezy dla rodzin  oraz 

dyskusje na temat w jaki sposób każdy z mieszkańców może przyczynić się do polepszenia sytuacji w swojej dzielnicy.

5 000,00 1273 BO.D18.28/15

22 Zmieniamy Ogrodowe
Projekt dotyczy całkowitej wymiany chodnika w ważnych lokalnie ciągach komunikacji pieszej na Osiedlu Ogrodowym (Dzielnica XVIII), związanych z dojściem do 

miejsca zamieszkania, sklepów, szkoły oraz możliwości bezpiecznej zabawy dzieci na jednym z nich.
40 000,00 1255 BO.D18.23/15

18
Wyjątkowy Mikołaj dla Wyjątkowych 

Dzieciaków - Pomóżmy 

niepełnosprawnym dzieciom i ich 

rodzinom

Projekt Wyjątkowy Mikołaj dla Wyjątkowych Dzieciaków zostanie zorganizowany dla dzieci z Zespołem Downa oraz Mózgowym Porażeniem Dziecięcym. Podczas 

wydarzenia zaplanowano liczne atrakcje dla uczestników. Gościem specjalnym będzie Święty Mikołaj, który wręczy prezenty Wyjątkowym Dzieciakom. Przewidywana 

liczba uczestników ok. 150 osób (dzieci wraz z opiekunami) – głównie mieszkańcy Nowej Huty.

9 350,00 1168 BO.D18.26/15

20 To nie wszystko mieć boisko 2.0

Celem projektu jest wsparcie procesu szkolenia przez stowarzyszenie Nowy Hutnik 2010 młodych piłkarzy poprzez zakup niezbędnego sprzętu sportowego oraz 

przygotowania boisk. Zakup m.in. bramek, siatek i sprzętu do przygotowania boisk poprawi komfort organizacji treningów dla ok. 200 młodych piłkarzy trenujących w 

Hutniku Nowa Huta oraz pozwoli stowarzyszeniu na organizację większej ilości imprez sportowych dla mieszkańców dzielnicy.

39 800,00 1149 BO.D18.19/15

7 Słowo oknem na świat

Pieniądze otrzymane w ramach projektu przeznaczymy na zakup nowości wydawniczych. Wzbogacenie oferty biblioteki jest kluczem od kształtowania postaw 

sprzyjających ciągłemu zdobywaniu wiedzy, formułowania ciekawych tematów rozmów sprzyjających porozumieniu między pokoleniami, uczestnictwa w obszarze 

kultury poprzez kulturę . Nowości wydawnicze zainspirują bibliotekarzy do pracy z nami. Chcemy, aby słowo stało się oknem na świat, szczególnie dla tych z nas, którzy 

z racji wieku i stanu zdrowia mogą liczyć jedynie na ciekawa lekturę, dlatego ten projekt podpisują przez wszystkim seniorzy.

4 000,00 1030 BO.D18.29/15

1 Przedszkolaki w ruchu Rozwój aktywności ruchowej dzieci w wieku przedszkolnym w ramach programu ministerialnego "Ćwiczyć każdy może" - "Przedszkole w ruchu". 46 000,00 830 BO.D18.1/15

9 Chcemy czytać więcej

Projekt zakłada dofinansowanie wyposażenia biblioteki (komputer i nowa drukarka) oraz zakup nowych wydawnictw (nowości wydawniczych i audiobooków) 

odpowiadających na zapotrzebowanie współczesnego czytelnika. Ze względu na niski poziom czytelnictwa w Polsce pragniemy wzbogacić księgozbiór biblioteki Zespołu 

Ogólnokształcących Szkół Sportowych nr 1 tak, aby zachęcić do sięgania po książki naszych uczniów i kształtować nawyk czytania. Beneficjentami projektu są nasi 

czytelnicy: uczniowie, pracownicy szkoły, ich rodziny, ale także rodzice, dziadkowie, rodzeństwo niemal tysiąca naszych uczniów, a zatem szeroko rozumiana 

społeczność lokalna. Jest wiele pozycji, o które pytają nasi czytelnicy, których biblioteka nie jest w stanie zakupić z racji skromnego budżetu. Atrakcyjny, stale 

aktualizowany księgozbiór, przyczyni się do wzrostu poziomu czytelnictwa. Będzie też pełnił funkcję profilaktyczną: skieruje zainteresowania czytelników, przede 

wszystkim dzieci i młodzieży, na pozytywne aspekty rzeczywistości, nauczy w wartościowy sposób wypełniać wolny czas, zachęci do samorozwoju. Nowoczesny 

komputer przyczyni się do szybszego skomputeryzowania biblioteki, a kolorowa drukarka pozwoli uatrakcyjnić pracę (kolorowe wystawy, gazetki, napisy na regałach). 

10 350,00 780 BO.D18.4/15

21 Na rowerze do przedszkola Rozwój aktywności ruchowej dzieci w wieku przedszkolnym i ich opiekunów. 2 500,00 733 BO.D18.2/15

3
„Radosna Niepodległość”-Koncert 

Zespołów Artystycznych Piosenek 

Patriotycznych

Projekt Radosna Niepodległość dotyczy zorganizowania spotkania z okazji Święta Niepodległości i wspólnego śpiewania piosenek patriotycznych wraz z Amatorskimi 

Zespołami Artystycznymi  5-6 Zespołów Artystycznych. Przewiduje się, że będzie uczestniczyć od 200-250 osób, przede wszystkim mieszkańców Dzielnicy XVIII – 

dorosłych i młodzieży.

8 700,00 679 BO.D18.3/15

WYNIKI GŁOSOWANIA NA ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA KRAKOWA

DZIELNICA XVIII NOWA HUTA



17 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.
13 500,00 602 BO.D18.25/15

19 Budowa parkingu przy budynku os. 

Sportowe 24 w Krakowie
Budowa parkingu przy budynku os. Sportowe 24 w Krakowie. 80 000,00 549 BO.D18.9/15

2 Potrzeby Szkoły Podstawowej 87 - 

Nowohuckiej tysiąclatki w XXI wieku

Projekt dotyczy wykonania remontu sanitariatów zlokalizowanych w zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 w Krakowie. Placówka cieszy się dużą 

popularnością w środowisku lokalnym, uczęszcza do niej około 1000 uczniów. Każdego roku Szkoła organizuje konkursy, zawody o zasięgu ogólnopolskim i 

międzynarodowym - promującym Dzielnicę XVIII - Nowa Huta. W związku z powyższym należy zadbać  o stan techniczny sanitariatów znajdujących się w budynku 

nieremontowanym  od kilkudziesięciu lat. Przeprowadzona modernizacja pozwoli na poprawę warunków w sanitariatach i dostosowanie ich do obowiązujących norm i 

przepisów.

37 615,00 531 BO.D18.12/15

10 Starszy, młody - nic nie szkodzi, 

działamy razem - Klub Wielu Pokoleń
Wakacje z Klubem pod Kasztanami 2016 - „Starszy, młody - nic nie szkodzi, działamy razem - Klub Wielu Pokoleń”. 24 000,00 530 BO.D18.10/15

6 "Czytanie" przez słuchanie 

audiobooków dla biblioteki dla dzieci
Zakup audiobooków dla dzieci i młodzieży, aby upowszechnić modę na czytanie, nawet dla tych którzy mają problem z czytaniem drukowanych książek. 6 000,00 487 BO.D18.14/15

8

Przekształcenie części pasa zieleni w 

ogrodzie w Samorządowym 

Przedszkolu nr 96 w Krakowie 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. 11 482,00 383 BO.D18.17/15

11 Meblowa odnowa na czwórce, czyli 

zakup nowych regałów do biblioteki

Zakup nowych regałów na książki oraz tych przeznaczonych na audiobooki oraz kilku stolików i krzesełek. Regały do działu dziecięcego będą dostosowane wysokością 

do ich wzrostu, te dla dorosłych stabilne i pojemne. Specjalne regały na książkę mówioną wygodne dla osób z dysfunkcjami wzroku.
13 500,00 365 BO.D18.16/15

12 Przygoda zimowa Przygoda zimowa - bezpiecznie, zdrowo i kolorowo w Klubie Pod Kasztanami - zajęcia dla dzieci i młodzieży 7 000,00 215 BO.D18.15/15

16 Qulturalne spotkania z pisarkami dla 

dzieci cooltowej Nowej Hucie 
Cykl spotkań z pisarkami dla dzieci. Promocja kultury czytelnictwa wśród młodych mieszkańców dzielnicy XVIII. 5 500,00 169 BO.D18.13/15


