
Projekty zgłoszone do Budżetu obywatelskiego dla Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

Nr Nazwa zadania Skrócony opis zadania Koszt 
zadania  

1 Przedszkolaki w ruchu Rozwój aktywności ruchowej dzieci w wieku 
przedszkolnym w ramach programu ministrialnego 
Ćwiczyć każdy może - "Przedszkole w Ruchu". 

27.387 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

9 Przekształcenie części pasa 
zieleni w ogrodzie 

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

16.583 



Samorządowym Przedszkolu nr 
96 na demonstracyjną 
(ogrodową) szachownicę, zakup 
figur 

ogrodowej szachownicy 5 m na 5 m, zakup figur 
szachowych. 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

16 Remont chodnika przy budynku 
os. Sportowe 24 od strony 
bloku 23 

Wymiana nawierzchni chodnika na kostkę 
brukową. 

12.000 

17 Nowohucki Przegląd 
Teatrzyków "Mamy i Taty" 

Prezentacja talentów aktorskich rodziców dzieci w 
wieku przedszkolnym z 16 Samorządowych 
Przedszkoli.  

13.000  

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 

19 Parking dla mieszkańców os. 
Centrum B - "Parking zielony" 

Budowa parkingu zielonego dla mieszkańców os. 
Centrum B1 -12 dodatkowych miejsc 
parkingowych. 

99.500 

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

100.000 

21 Doposażenie placu zabaw dla 
dzieci przy SP nr 80 

Uzupełnienie przyszkolnego placu zabaw dla 
uczniów najmłodszych klas (0-3) w urządzenia 

33.000 



zabawowo-rekreacyjne oraz ławki. 

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 

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

5.700 

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 

25 Zakup audiobooków dla 
Nowohuckiej Biblioteki 
Publicznej Filii 4 oddział dla 
dzieci os. Zgody 7 

Zakup potrzebnych audiobooków dla dzieci i 
młodzieży. 

2.600 

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 

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 

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 

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  

 


