ZADANIA O CHARAKTERZE OGÓLNOMIEJSKIM
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Chodnik wzdłuż ul. Nad Strugą

Wykonanie nowego chodnika wzdłuż ul. Nad Strugą.

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).
Powstanie i oznakowanie ścieżki zdrowia, która ma składać się z dwóch części i zawierać stacje ze stanowiskami do
ćwiczeń na świeżym powietrzu.
Dofinansowanie pół kolonii piłkarskich zorganizowanych przez KS Prądniczanka Kraków dla 160-ciu dzieci w wieku
7-13 lat (8 turnusów).

5

X Jubileuszowy Nowohucki Przegląd Twórczości Artystycznej
Dzieci Przedszkolnych "Przedszkolak Obywatelem Świata"

6
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Profesjonalny tor do gry w Disc Golf

8

KMK Bike w Nowej Hucie

Budowa ścieżki zdrowia w Parku Dąbie
Piłkarskie wakacje

Hala sportów ekstremalnych

Prezentacja twórczości artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym z 37 samorządowych przedszkoli.
Utworzenie bezpłatnego i otwartego dla wszystkich toru do gry w Disc Golf - towarzyskiej i rodzinnej gry na
otwartym powietrzu.
Budowa krytego kompleksu sportowego typu skatepark przy ul. Wawelskiej zawierającego takie elementy jak vert
ramp, mini mega ramp, skatepark oraz workout.
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.
Wyrównanie poboczy na ul. Łokietka w celu umożliwienia poruszania się osobom pieszym, rowerom, matkom z
dziećmi.
Remont trasy spacerowej przez stosowne przygotowanie podłoża i wykonanie nakładki asfaltowej na całej trasie,
jak również zamontowanie nowych ławek.
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.

9
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Najpiękniejsza trasa spacerowa Krakowa - Sikornik

11

Krakowski Senior XXI wieku - aktywny w sieci

12

Wystawa "Stan wojenny w Krakowie - represje i opór
Przygotowanie wystawy w historycznej siedzibie Duszpasterstwa Hutników będącego jawną strukturą Tajnej
społeczeństwa" w Starej Kaplicy przy kościele na os. Szklane Domy Komisji Robotniczej Hutników NSZZ "Solidarność", która zobrazuje sytuację w zakładach pracy i uczelniach Krakowa
(Małopolski Instytut Solidarności)
oraz postawy społeczeństwa po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r.

13

Miejski Plac Manewrowy 01 - motocyklowo-samochodowy tor
szkoleniowy

14

Kraków dostępny dla głuchych

15

Sekundniki na głównych sygnalizacjach świetlnych

Instalacja na najważniejszych skrzyżowaniach sekundników, wskazujących czas pozostały do zmiany światła.

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.

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.

Wyrównanie poboczy na ul. Łokietka

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.
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.
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120 000
300 000
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55 000
550 000
2 700 000
1 532 500
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2 700 000

25 450
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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.

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

20

Wykonanie nowej elewacji budynku od strony podwórka

Wykonanie nowej elewacji od strony podwórka w budynku użyteczności publicznej przy ul. Sokolskiej 13.

138 000

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.

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.

23

Boisko multisportowe z wysokimi bandami w Parku
Krowoderskim

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

24
25

Przebudowa układu komunikacyjnego ul. Lwowska/ul.
Józefińska/Mur Getta.

Przestrzeń publiczna z punktami edukacyjnymi, usługami gastronomicznymi, infrastrukturą turystyczą.

1 500 000

Remont nawierzchni ul. Królowej Jadwigi

Remont ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Tondosa do ul. Piastowskiej.

2 000 000
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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.
Indywidualne oraz grupowe zajęcia z psychologiem, dietetykiem, onkologiem oraz zajęcia rehabilitacji ruchowej
Centrum psychoonkologii
(gimnastyka ogólnousprawniająca, spacery nordic walking, choreoterapia, pilates) dla osób z diagnozą choroby
onkologicznej oraz dla ich bliskich i rodzin.
Projekt zorganizowania konkursu architektonicznego na rewitalizację Pl. Prymasowskiego stawia sobie za zadanie
Przywrócenie przestrzeni publicznej mieszkańcom Krakowa
odzyskanie przestrzeni zawłaszczonej przez samochody, odtworzenie historycznej osi widokowej oraz przywrócenie
poprzez organizację konkursu architektonicznego na rewitalizację
właściwej rangi miejscu, będącym częścią unikatowej tkanki miejskiej, wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa
Pl. Prymasowskiego przy ul. Grodzkiej
Unesco.
Projekt przywrócenia walorów estetycznych Parku im. Gen.
Rewitalizacja przestrzeni publicznej parku miejskiego o powierzchni 5 hektarów.
Stanisława Skalskiego - rewitalizacja
Budowa zewnętrznej siłowni wraz z ławkami oraz budowa szutrowej ścieżki do biegania o długości 250 m,
Obywatelska siłownia - budowa zewnętrznej siłowni wraz ze
umiejscowionych wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Wilka-Wyrwińskiego, a także budowa skweru na
ścieżką do biegania i skwerem wzdłuż ul. Wilka-Wyrwińskiego
skrzyżowaniu ul. Wilka-Wyrwińskiego i ul. Olszyny uzupełnionego ławkami, miejscem do gry w szachy i stojakiem
rowerowym.
Obywatel w kulturze

1 500 000

1 550 000

28 680

26 680

29 700

98 000

61 700

500 000

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

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

2

33
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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.

35

Likwidacja barier architektonicznych w przejściu podziemnym pod Przystosowanie przejścia podziemnego do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę dwóch wind
al. Krasińskiego w ciągu ul. Morawskiego
osobowych.

36

Mali ratownicy

37

Remont istniejącej drogi

38

Bagry: budowa alejki spacerowo-rowerowej po północnej stronie
Budowa alejki spacerowo-rowerowej (ciąg pieszo-rowerowy) o szerokości 3 metrów wykonana z asfaltu lub ze
jeziora na odcinku od łąki na wschód do klasztoru oo. Trynitarzy
żwiru.
do górki saneczkowej

Mały Plac Zabaw w części południowo-wschodniej Parku Jordana Instalacja ogólnodostępnego placu zabaw.

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, obsługi AED wraz z zakupem sprzętu do nauki pierwszej pomocy dla Szkoły
Ratownictwa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.
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.

2 600 000
123 991
1 433 800
27 300
550 000

380 000

39
40

Stojaki rowerowe w całym Krakowie

Ustawienie w 2015 r., stojaków rowerowych w miejscach wskazanych przez mieszkańców Krakowa.

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.

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.

42

Organizacja szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych

43

"Psi Raj" - ogrodzony park dla psów

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

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

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

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

47

Akademia handballu - projekt zajęć sportowych dla młodzieży

48

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

Organizacja zajęć sportowych z młodzieżą w wieku szkolnym. Organizacja konkursów sprawnościowych oraz
zawodów w formie turniejów (ligi szkolnej).
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.

3

1 075 000
2 320
300 000
28 500
100 000

215 560

236 900,96

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.

49

Modernizacja Bulwaru Rodła

50

Budowa wzdłuż ul. Armii Krajowej brakującego chodnika i drogi
dla rowerów

51

Pogromcy bazgrołów

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.

53

Free WiFi for Cracow - Darmowy Miejski Internet

Stworzenie ogólnomiejskiej sieci darmowego WiFi dla mieszkańców, jak również turystów.

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.

55
56
57
58
59

Akordeonowe wsparcie dla młodych muzyków

Pakiet uzupełniający nr 4 do dodatkowych lekcji języka
Zakup materiałów biurowych przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, np. tonery do drukarek.
angielskiego - zakup materiałów biurowych na kwotę 44 zł
Rozbudowa systemu roweru miejskiego KMK Bike w Dzielnicy VIII Rozbudowa systemu automatycznych wypożyczalni roweru miejskiego KMK Bike o nowe stacje bazowe
Dębniki
zlokalizowane na terenie Dzielnicy VIII Dębniki.
Pełnowymiarowe boisko do gry w Ultimate Frisbee, które będzie bezpieczne dla zawodników i przysłuży się
Pełnowymiarowe boisko do gry w Ultimate Frisbee
promocji dyscypliny w Krakowie.

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.

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.

62

Budowa boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej
na terenie KS "Borek"

Budowa boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej.

63

Tor kolarski BMX Racing

64
65

Żywopłot w Parku Krakowskim wzdłuż al. Mickiewicza

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.
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.

Zakup trzech akordeonów guzikowych różnej wielkości dla Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych dla
zabezpieczenia potrzeb edukacyjnych młodych adeptów muzyki akordeonowej.
Zasadzenie gęstego zimozielonego szpaleru dającego przez cały rok osłonę od zanieczyszczeń pyłowych i
spalinowych oraz hałasu.

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.
Renowacja zabytkowego samolotu JAK-23 oraz jego otoczenia na Odnowienie zabytkowego samolotu Jak-23 poprzez jego oczyszczenie, pomalowanie, uzupełnienie brakujących
Bielanach
elementów, odtworzenie oświetlenia samolotu, rekultywacja terenu i jego ogrodzenie.

Angielski Bezpłatnie 5 razy w tygodniu dla krakowskich uczniów

Dodatkowe bezpłatne zajęcia z języka angielskiego dla szkół, które zgłosiły się do udziału w programie.
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103 500

800 000

400 000

164 200
1 500 000

44 114

105 790
624 480
44
305 000
1 550 000
2 700 000

1 665 497,81
850 000
2 600 000
61 000
2 699 506

Przygotowanie, opracowanie i wydanie oraz promocja albumu historycznego pt. "Ksiądz Kazimierz", poświęconego
księdzu Kazimierzowi Jancarzowi - kapelanowi Solidarności.
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.

66

Album historyczny "Ksiądz Kazimierz"

67

Akademia Basketu KNBA

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

69

Międzynarodowy turniej mini koszykówki

Organizacja turnieju mini koszykówki dla drużyn dziewcząt i chłopców z Krakowa i drużyny z Popradu (Słowacja).

6 250

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

71
72
73

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

Ścianka wspinaczkowa w ZSE przy ul. Loretańskiej 16

Remont podwórka ZSE, adaptacja przestrzeni na ściankę wspinaczkową zewnętrzną.

270 000

46 500

28 900

75

Budowa boiska wielofunkcyjnego i związanej z nim infrastruktury Zagospodarowanie terenów graniczących z KS Wróblowianka - budowa sztucznego boiska, infrastruktury sportowej
na terenach sportowych KS Wróblowianka
oraz ogródka jordanowskiego.
Akcja będąca promocją zdrowia, a więc zawierająca elementy edukacji zdrowotnej, ale także oferująca możliwość
Zdrowie pod kontrolą - akcja profilaktyczno-zdrowotna
wykonania bezpłatnych, profilaktycznych badań medycznych w ramach obchodów Światowego Dnia Cukrzycy
2014.
Rewitalizacja Parku Lotników Polskich, wraz z remontem nawierzchni alejek spacerowych, dobudową oświetlenia i
Rewitalizacja Parku Lotników Polskich
toaletą.

76

Wystawa "Życie na kartki" - 1914-1989, czyli od I wojny światowej Wystawa obejmuje kilkaset kartek zaopatrzeniowych i banknotów na 25-30 antyramach o wym. 70x100 cm oraz
do PRL-u, ze zbiorów Fundacji im. Tadeusza Kościuszki
folder-katalog.

22 800

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

78
79

Rewitalizacja Kopca Wandy wraz z terenami zielonymi

Pielęgnacja drzew i krzewów oraz poprawa oznakowania dla turystów.

39 650

Remont chodnika na ul. Opolskiej, od ul. Pleszowskiej do ul.
Mackiewicza po stronie Dworku Białoprądnickiego

80

Co roku jeden ogródek fitness z monitoringiem - w każdej
dzielnicy Krakowa, dla seniorów i dla naszej młodzieży

Zdemontowanie pozostałości po chodniku, wykonanie podłoża, krawężników, ułożenie nowego chodnika z
materiału atestowanego (płytki lub kostka brukarska).
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.

81

Kraków ćwiczy na polu

74

Stworzenie sieci otwartych, darmowych, dostępnych dla wszystkich mini siłowni.

5

850 000
8 250
975 759

1 000 000
1 980 000
650 000

82
83
84
85
86
87
88
89

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
Ścieżka rowerowa wzdłuż al. Kijowskiej - Łączymy Parki Krakowa!
Centrum Nauki, Urząd Marszałkowski, stadiony Cracovii i Wisły oraz kilka szkół podstawowych i
ponadpodstawowych.

1 000 000

Zagospodarowanie Zalewu Bagry

Zagospodarowanie Zalewu Bagry z wykorzystaniem koncepcji z lat wcześniejszych.

900 000

Bestsellery w bibliotekach, nie tylko w Empiku

Poszerzenie księgozbiorów bibliotek o nowości wydawnicze i audiobooki.

25 000

Częstsza pielęgnacja/konserwacja zieleni dla Dzielnicy II. Program
Dodatkowe koszenie trawy oraz pielęgnacja nadmiernie rozrośniętej zieleni na terenach przyosiedlowych.
pilotażowy
Iluminacja mostu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Iluminacja Mostu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego łączącego Kazimierz i Podgórze.

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.
Zebranie i porównanie w formie konkursu propozycji wzbogacenia wartości rekreacyjnych i edukacyjnych otoczenia
Konkurs na koncepcję programowo-przestrzenną Parku Kultury
VIA EUROPEA
Wisły odpowiednio do potrzeb społeczeństwa sieci wiedzy.
Doposażenie i wymiana sprzętu optycznego i narzędzi badawczych używanych podczas konsultacji osób z
Rehabilitacja wzroku dzieci, młodzieży i dorosłych słabowidzących
dysfukncją narządu wzroku oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi w SWOW dla Dzieci Niewidomych i
ze wszystkich dzielnic miasta
Słabowidzących.
Popołudniowe koncerty na Plantach

90

Renowacja Elewacji CSW Solvay

91

Nowohuckim tonem - sześć dekad muzyki młodzieżowej w Nowej Podkreślenie znaczenia zjawiska muzyki młodzieżowej w kulturalnej historii Nowej Huty, a także zintegrowanie
Hucie
kilku pokoleń jej odbiorców oraz zapewnienie wartościowej rozrywki mieszkańcom Krakowa w różnym wieku.

92

Krakowskie meble miejskie

93
94

Dobry serwer - autostradą dla biblioteki
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.

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.

96

Kraków Przyjazny Motocyklistom - Bezpieczeństwo i Rywalizacja
2015

97

Renowacja obiektu sportowego RzKS Juvenia Kraków

98
99

Film pod roboczym tytułem "Solidarność Krakowska lat 80-82"
Duchacki park ćwiczeń fizycznych

Renowacja fasady (od strony ul. Zakopiańskiej) budynku, w którym mieści się CSW "Solvay".

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.
Zakup serwera wraz z urządzeniami peryferyjnymi, zapewniającego ciągły, szybki i nieprzerwany dostęp do usług
świadczonych przez Śródmiejską Bibliotekę Publiczną.

Organizacja dwudniowego wydarzenia o charakterze szkoleniowo-integracyjnym dla środowiska motocyklistów
krakowskich.
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).
Realizacja filmu dokumentalnego o krakowskiej "Solidarności" z lat 80-82. Film będzie drugim z kolei dokumentem
o historii krakowskiej "Solidarności" kierowanym głównie do młodzieży.
Zagospodarowanie terenu przy ZSE nr 1 o powierzchni ok. 200 m2 maszynami do ćwiczeń fizycznych na wolnym
powietrzu.

6

140 000
2 050 000
127 600
280 000
58 104
100 000
12 000

330 000
40 000
350 000
100
16 000
2 700 000
34 500
330 000

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.

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.

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

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

7

2 050 000

200

