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WYBIERZ, ZAG£OSUJ, ZDECYDUJ!

VII edycja Bud¿etu Obywatelskiego
Miasta Krakowa wkracza w decyduj¹ca fazê. Przed nami etap g³osowania!
W Nowej Hucie do tego etapu zakwalifikowanych zosta³o 51 projektów. 
Prawie 100 zg³oszonych pomys³ów i
ponad 50 zakwalifikowanych do g³osowania! To w tym trudnym roku, kiedy
nie mo¿na by³o organizowaæ spotkañ,
naprawdê dobry wynik. Dziêkujemy
mieszkañcom za zaanga¿owanie, które
wyranie pokazuje, ¿e Nowohucianie
czuj¹ siê wspó³odpowiedzialni za swoj¹ dzielnicê i chc¹ zmieniaæ najbli¿sze
otoczenie  podkrela Stanis³aw Moryc, Przewodnicz¹cy Rady i Zarz¹du
Dzielnicy XVIII i dodaje  Pamiêtajmy, ¿e teraz najwa¿niejsze. Trzeba wybraæ te pomys³y, które zostan¹ zrealizowane. Liczê na du¿¹ mobilizacjê mieszkañców! Powiem wprost, jeli masz
prawo wyboru  dlaczego masz z niego nie skorzystaæ?!
Aby u³atwiæ wybór prezentujemy projekty zakwalifikowane do g³osowania.
Dzi pierwsza czêæ, za tydzieñ pozosta³e projekty.
HHH
Ogrody deszczowe dla Nowej Huty
(projekt nr 1)
Stop suszy! Zielone instalacje, które
ograniczaj¹ odp³yw wód opadowych do
kanalizacji, a równoczenie pomagaj¹
zadbaæ o roliny w trakcie suszy.
Odnowienie studni zdrojowych
w Parku Ratuszowym
(projekt nr 2)
Stworzenie zielonych miejsc relaksu i
wyciszenia z dostêpem do wód mineralnych pochodz¹cych z krakowskich
zdrojów artezyjskich. Rewitalizacja 2
studni zdrojowych w Parku Ratuszowym w Dzielnicy Nowa Huta.
Ksi¹¿ki z biblioteki to podró¿e w
ró¿ne wiaty i nastroje
(projekt nr 5)
Filie Biblioteki Kraków z Dzielnicy
XVIII dzia³aj¹ na rzecz krzewienia czytelnictwa wród ich mieszkañców, wyrabiania nawyku czytania u najm³odszych oraz kszta³towania gustów czytelniczych i wra¿liwoci. Zaspokajaj¹
potrzebê uczestnictwa w kulturze.
ladami Kotka W³odka przez
Now¹ Hutê  cie¿ka edukacyjna
(projekt nr 6)
Mam takie marzenie, ¿e moje dzieci,
Twoje dzieci i wszystkie nowohuckie
dzieci spaceruj¹ po Nowej Hucie ladami Kotka W³odka. Poznaj¹ historiê,
najciekawsze miejsca. Mocno wierzê,
¿e dzieci pokochaj¹ nasz¹ dzielnicê tak
mocno jak my  Nowohucianie.
Si³ownia zewnêtrzna (si³ownia parkowa)
(projekt nr 7)
Proponowany projekt zak³ada instalacjê / wybudowanie w Parku im. Stefana ¯eromskiego tzw. Si³owni zewnêtrznej (si³owni parkowej) w celu utrzymania lub poprawy zdolnoci fizycznych
mieszkañców okolicznych osiedli.
Nowoci wydawnicze dla Biblioteki
G³ównej OKN
(projekt nr 9)
Dofinansowanie zakupu nowoci wydawniczych  ksi¹¿ek i audiobooków
dla Biblioteki G³ównej Orodka Kultury im. C. K. Norwida w roku kalendarzowym 2021.
Plac zabaw na os. S³onecznym
(projekt nr 11)
Czas zadbaæ o przestrzeñ do zabawy
dla dzieci. Trzeba im daæ przestrzeñ w
której bêd¹ mog³y siê bezpiecznie bawiæ i spotykaæ z rówienikami. Zbudujmy dla nich plac zabaw.

Bezpieczny ratownik  Bezpieczny
Nowohucianin
(projekt nr 12)
Zadanie polega na doposa¿eniu 4
jednostek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych z Dzielnicy XVIII w sprzêt ratowniczy.
Budowa placu zabaw przy Branickiej 26
(projekt nr 14)
Budowa ogólnodostêpnego placu zabaw dla spo³ecznoci lokalnej jak i równie¿ dla uczniów uczêszczaj¹cych do
Szko³y Podstawowej nr 74 w Branicach
Miasteczko Ruchu Drogowego w
Nowej Hucie
(projekt nr 15)
Nowoczesne Miasteczko Ruchu Drogowego przy ulicy Tomickiego. Zrewi-

talizujmy ten wyj¹tkowy park nadaj¹c
mu funkcjê rekreacyjn¹ oraz edukacyjn¹, Stwórzmy miejsce gdzie nauczymy
nasze dzieci bezpiecznego poruszania
siê w ruchu drogowym.
Remont parkingu przy przychodnia na osiedlu Na Skarpie
(projekt nr 20)
Remont miejsc postojowych pomiêdzy Przychodni¹ Specjalistyczn¹
MED-SKARPA a blokami 7, 17
i 59 na osiedlu Na Skarpie oraz naprzeciwko bloku 60 na osiedlu Na
Skarpie.
Sad na Twoim osiedlu
(projekt nr 22)
Posadmy na terenie Nowej Huty
drzewa owocowe. Ich kwiaty bêd¹
nas cieszyæ wiosn¹, a owoce latem i je-

sieni¹. Czerenie, jab³onie grusze i liwy niech zawitaj¹ pod nasze okna
i balkony.
Klub Jednoæ aktywni mieszkañcy
Wolicy
(projekt nr 23)
G³ównym celem projektu jest utworzenie miejsca kulturalno-spo³ecznego
,maj¹cego na celu aktywizacjê i integracje mieszkañców .
Wró¿enice miejsce spotkañ dla
mieszkañców
(projekt nr 25)
Stworzenie miejsca spotkañ dla
mieszkañców zlokalizowane przy ulicy
Wró¿enickiej 49 w sali szkoleñ i odpraw z przyleg³ym archiwum. Sala
znajduje siê nad dwustanowiskowym
gara¿em.

Dziewczyñskie Centrum Mocy
i Kawiarenka Naprawcza
(projekt nr 28)
Dziewczyñskie Centrum Mocy 
otwarte, bezpieczne i dostêpne miejsce
dla ka¿dej Nowohucianki bez wzglêdu
na wiek! Przez ca³y rok, dziewczyny,
nastolatki, kobiety i seniorki bêd¹ mog³y we wspieraj¹cej atmosferze, przy
kawie i herbacie spotykaæ siê, dyskutowaæ o ksi¹¿kach i filmach, o silnych
kobietach, budowaæ przyjanie i wiêzi
 tak¿e miêdzypokoleniowe, odzyskiwaæ moc i nowe mo¿liwoci, rozwijaæ
pasje, pozbywaæ siê poczucia wstydu i
bezradnoci, uczyæ siê jak podejmowaæ
decyzje i wyzwania, w jaki sposób
prze³amywaæ ograniczenia i jak wspó³pracowaæ.
Profesjonalne zajêcia biegowo-ruchowe na terenie dz. XVIII
(projekt nr 30)
Zagospodarowanie czasu wolnego
mieszkañców naszej dzielnicy, a w
szczególnoci dzieci i m³odzie¿y, poprzez organizacjê, profesjonalnych,
bezp³atnych zajêæ biegowo-ruchowych
na terenie naszej Dzielnicy
NORDIC WALKING dla Seniorów
i Seniorek z Nowej Huty
(projekt nr 32)
Realizacja projektu zak³ada organizacjê bezp³atnych, cyklicznych zajêæ rekreacyjno-sportowych dla seniorów i
seniorek z Nowej Huty przez udzia³ w
zajêciach Nordic Walking.
70 ulic na 70 lecie Nowej Huty 2.0
(projekt nr 34)
Czas na zrealizowanie planów remontu ulic w Nowej Hucie. Nowohuckie
osiedlowe wewnêtrzne ulice, chodniki
i miejsca postojowe wymagaj¹ pilnego
remontu. Razem mo¿emy to zmieniæ!
Zag³osuj na remont nowohuckich osiedlowych ulic i chodników.
Nowohucki Slowfitness-Parkour na
Skarpie w Parku ¯eromskiego
(projekt nr 36)
Nowohucki Slowfitness-Parkour Park
bêdzie miejscem aktywnoci ruchowej
zarówno dla dzieci, m³odzie¿y jak i
doros³ych. Poza mo¿liwociami aktywnego spêdzania wolnego czasu bêdzie
równie¿ wspania³¹ wizytówk¹ dla
dzielnicy oraz dla ca³ego Krakowa
Pitniki Krakowskie
(projekt nr 37)
Zakup i monta¿ Pitników na wodê dla
mieszkañców Krakowa
Poprawa warunków uprawiania
sportu w Wyci¹¿ach
(projekt nr 38)
Zakup ogólnodostêpnego sprzêtu dla
rozwoju sportu
Nowohucki Slowfitness-Parkour
Park przy NCK
(projekt nr 39)
Nowohucki Slowfitness-Parkour przy
NCK bêdzie miejscem aktywnoci ruchowej zarówno dla dzieci, m³odzie¿y
jak i doros³ych. Poza mo¿liwociami
aktywnego spêdzania wolnego czasu
bêdzie równie¿ wspania³¹ wizytówk¹
dla dzielnicy oraz dla ca³ego Krakowa.
Nie z³am nogi na Skarpie, OdNOWA chodnika!
(projekt nr 42)
Projekt zak³ada remont chodników na
Os. Na skarpie miêdzy budynkami nr
39, 40, 41, 42, 44 a 45.
LEGALne NOWOHUCKIe GRILLillowanie przy NCK!
(projekt nr 43)
Projekt zak³ada powstanie miejsca do
grillowania w s¹siedztwie NCK.
(dokoñczenie za tydzieñ)
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