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WYBIERZ
ZAGŁOSUJ
ZDECYDUJ!
Już od jutra mieszkańcy Krakowa mogą 
wybierać projekty, które zostaną zrealizo-
wane w ramach IX edycji Budżetu Oby-
watelskiego Miasta Krakowa. My oczywi-
ście zachęcamy do głosowania, szczególnie 
na projekty dzielnicowe. W naszej dzielni-
cy o głosy mieszkańców walczy 25 projek-
tów. Oto one: 

Projekt nr 2 kat. infrastruktura
Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. 
Architektów
Doświetlenie dwóch przejść dla pieszych 
przy ul. Architektów, przy skrzyżowaniu z 
ul. Poległych w Krzesławicach. Przy tych 
przejściach brak oświetlenia ulicznego, które 
by zapewniało właściwą widoczność, szcze-
gólnie w sezonie zimowo-jesiennym.
Projekt nr 3 kat. zieleń
Kolorowy ogród wokół Klubu Krzesławice
Projekt zakłada uporządkowanie, położenie 
agrowłókniny i nasadzenie roślin cebulo-
wych oraz bylin wokół Klubu Krzesławice w 
ramach inicjatywy sąsiedzkiej.
Projekt nr 4 kat. sport
W zdrowym ciele zdrowy duch-pilates w 
Klubie Krzesławice
Projekt zakłada zorganizoawnie zajęć pilates 
oraz zakup sprzętu do ćwiczeń, które będą 
odbywać się w Klubie Krzesławice.

Projekt nr 5 kat. zieleń
Kolorowo w parku Zielony Jar
Kolorową roślinność w parku Zielony Jar. 
Kwiaty, krzewy, rośliny cebulkowe, łatwe 
w pielęgnacji, zachwycające kolorami przez 
wiele miesięcy. 

Projekt nr 6 kat. kultura
Zakup lektur i książek z dużą czcionką do 
Filii nr 52 BK
Zakup nowości wydawniczych, w tym lektur 
szkolnych przeznaczonych dla dzieci i mło-
dzieży oraz książek z dużą czcionką przezna-
czonych dla osób zmagających się z dysfunk-

cjami wzroku i dla seniorów.

Projekt nr 7 kat. zdrowie
Pakiet DAY SPA ZŁOTO 
SWOSZOWIC dla naszych 
seniorów
Wyjazd do Uzdrowiska Swoszo-
wice na krótki pobyt dla zdrowia 
i przyjemności.

Projekt nr 8 kat. kultura
Seniorzy na Szlaku Orlich 
Gniazd - wycieczka
Organizacja jednodniowej auto-
karowej wycieczki z przewod-
nikiem dla 50-osobowej grupy 
seniorów z Dzielnicy XVII szla-
kiem Orlich Gniazd. Wycieczka 
ogólnodostępna dla osób powy-
żej 60 roku życia z terenu dziel-
nicy XVII, które zgłoszą się do 
udziału na wyjazd po ogłoszeniu 
zapisów (liczy się kolejność 

zgłoszeń)

Projekt nr 9 kat. edukacja
"Piękny umysł"
Bezpłatne zajęcia nauki języka angielskiego 
oraz obsługi komputera. Warsztaty będą skie-
rowane do młodzieży oraz osób dorosłych, 
dla dwóch grup zaawansowania . Zajęcia 
będą trwały 60 minut zarówno dla grupy ję-
zykowej oraz komputerowej.

Projekt nr 10 kat. edukacja
"Logopedia dla dzieci"
Projekt "Logopedia dla dzieci" przeznaczony 
jest dla dzieci przedszkolnych i szkolnych 
(wiek od 3 do 12 lat) z zaburzeniami rozwoju 
mowy, które są zagrożone wykluczeniem ze 
społeczności szkolnej. W projekcie będzie 
mogło uczestniczyć 12 dzieci.

Projekt nr 11 kat. sport
Wykonanie nawierzchni poliuretanowej 
na boisku asfaltowym
Projekt zakłada wykonanie bezpiecznej 
nawierzchni poliuretanowej na istniejącej 
nawierzchni asfaltowej małego boiska asfal-
towego, znajdującego się na skwerze zieleni 
pomiędzy ul. Architektów a Fortem - MDK 
Fort 49 "Krzesławice".

Projekt nr 12 kat. kultura
Klub Dukat - renowacja sceny teatralnej
Projekt renowacji sceny teatralnej w Klubie 
Dukat obejmuje: 1) renowację desek scenicz-
nych, 2) zamontowanie nowych kotar wraz 
z kurtyną, 3) modernizację oświetlenia sce-
nicznego. 

Projekt nr 13 kat. infrastruktura
Wykonanie chodnika przy ul. Lubockiej
Projekt dotyczy budowy chodnika od strony 
południowej ulicy Lubockiej od posesji nr 56 
do posesji nr 66, na długości około 130 m.

Projekt nr 14 kat. bezpieczeństwo
Oświetlenie Ogródka Jordanowskiego 
przy ul Darwina w Luboczy
Funkcjonujący w osiedlu ogródek Jordanow-
ski nie posiada żadnego oświetlenia. Rosnąca 
ilość mieszkańców osiedla powoduje, że ro-
dzice przychodzą z dziećmi o różnych porach 
i wnioskują o wykonanie oświetlenia. Dzięki 
temu wzrośnie bezpieczeństwo.

Projekt nr 15 kat. infrastruktura
Rewitalizacja przestrzeni przed "Peki-
nem" 229.
Rewitalizacja przestrzeni przed budynkiem 
socjalnym (zwanym "Pekin") przy ul. Kan-
torowickiej poprzez wyburzenie pozostałości 
po komórkach, odgrodzenie części budyn-
ku z czynnym WC trwałym ogrodzeniem, 
zagospodarowanie terenu zielenią, miejsca 
parkingowe

Projekt nr 17 kat. edukacja
Stop krzykom! Jak dogadać się z dziećmi? 
Bezpłatne warsztaty
Jeśli Twoje dziecko: • Nie słucha albo często 
mówi: nie! • Nie chce sprzątać zabawek albo 
ubierać się, kiedy musicie wyjść • Kłóci się 
i bije z rodzeństwem • Ogląda za dużo ba-
jek… To szkolenie jest dla Ciebie. Poznasz 
skuteczne metody wychowawcze.

Projekt nr 19 kat. kultura
Śmiech to zdrowie - parkowe spotkanie z 
kabaretem w Wadowie
W ramach projektu zakłada się organizację 
występu kabaretowego w Parku w Wadowie. 
Udział wszystkich chętnych mieszkańców w 
tym wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny.

Projekt nr 22 kat. infrastruktura
Budowa ścieżki asfaltowej do SP nr 129
Projekt przewiduje budowę ścieżki asfalto-
wej łączącej SP nr 129 z blokami znajdują-
cymi się przy w/w SP (os. Na Stoku 10A/B/
C/D/E).

Projekt nr 24 kat. infrastruktura
Grębałów ul. Styczna remont nakładki as-
faltowej
Grębałów ul. Styczna remont 350 mb nakład-
ki asfaltowej wraz z wymiana krawężników 
po jednej stronie ulicy.

Projekt nr 25 kat. sport
Boisko Zielony Jar-oświetlenie, małe 
bramki
Projekt przewiduje montaż oświetlenia, bra-
mek "hokejowych" w parku Zielony Jar.

Projekt nr 26 kat. kultura
Stawiamy na TEATR D.K. DUKAT gr te-
atralna dzieci i dorosłych
Stawiamy na TEATR, dom kultury DUKAT 
ponieważ rozrasta nam się grupa teatralna 
dzieci i dorosłych, plenerowe pikniki ro-
dzinne oraz tutaj potrzebny jest dobry sprzęt 

nagłaśniający oraz udostępnianie sali wraz ze 
scena teatralną naszym przedszkolaczkom z 
Filii Przedszkola nr 112.

Projekt nr 27 kat. zieleń
Ogród Owocowy przy ul. Jagiełły
Propozycja dotyczy uzupełnienia nowego 
sadu przy ul. Jagiełły o krzewy owocowe.

Projekt nr 28  kat. sport
Błonie 4.0
Zadanie polega na rewitalizacji terenu tzw. 
Błonia Kantorowickiego poprzez doposaże-
nie go w dodatkowe elementy infrastruktu-
ry sportowej oraz na posadowieniu w razie 
możliwości tym miejscu bocianiego gniazda.

Projekt nr 30 kat. kultura
Dynamiczne Zakole
Bezpłatna oferta zajęć, warsztatów, spotkań 
integracyjnych, wycieczek dla wszystkich 
grup wiekowych bez względu na stan zdro-
wia czy inne ograniczenia w Klubie Zakole.

Projekt nr 32 kat. kultura
Świętujmy razem! - Piknik Budżetu Oby-
watelskiego 2023
Projekt zakłada zorganizowanie pikniku Bu-
dżetu Obywatelskiego integrującego wszyst-
kich mieszkańców Wzgórz Krzesławickich 
w parku Zielony Jar.

Projekt nr 34 kat. sport
Piłkarskie marzenia na Wzgórzach Krze-
sławickich
Celem projektu jest kompleksowe wsparcie 
szkolenia dzieci uprawiających piłkę nożną. 
Projekt zakłada zakup sprzętu, w tym strojów 
sportowych, szkolenie z przepisów piłki noż-
nej przeprowadzone przez sędziego MZPN 
oraz organizację turnieju.

Jak i gdzie głosować?

W każdej z dzielnic Krakowa zostały utwo-
rzone miejsca, w których nawet najmłodsi 
mieszkańcy Krakowa będą mogli oddać swój 
głos. Na stronie www.budzet.krakow.pl zo-
stanie przygotowana specjalna mapa, która 
prezentuje całą listę miejsc do głosowania 
w formie tradycyjnej.  Głosować można na 
sześć różnych projektów, w tym oddać trzy 
głosy na te o charakterze dzielnicowym (w 
dzielnicy swojego zamieszkania) i trzy głosy 
na zadania o charakterze ogólnomiejskim. 
Najwyżej oceniony przez głosującego pro-
jekt otrzymuje 3 punkty, a najniżej 1 punkt. 
Zagłosować będzie można albo w punkcie, 
albo elektronicznie.

Aby zagłosować online, trzeba wejść na stro-
nę www.budzet.krakow.pl i zarejestrować 
się, podając swoje imię i nazwisko, adres za-
mieszkania, numer PESEL, a dla osób, które 
go nie mają, datę urodzenia i płeć, numer 
telefonu komórkowego oraz numer i nazwę 
dzielnicy zgodnie z adresem zamieszkania. 
Głosowanie za pośrednictwem platformy 
wiąże się z koniecznością potwierdzenia za-
łożenia konta poprzez SMS. Raz założone 
konto jest aktywne w kolejnych edycjach 
BO. Głosować mogą też dzieci i młodzież. 
Aby oddać głos w punkcie do głosowania, 
należy mieć przy sobie dokument potwier-
dzający tożsamość. W naszej dzielnicy uru-
chomionych zostało 7 punktów do głosowa-
nia (tabelka).

Nie pozwól by inni zdecydowali za Ciebie!

WYBIERZ, ZAGŁOSUJ, ZDECYDUJ!

lp. Miejsce Adres Dzielnica Dni i godziny otwarcia

1 PAL Zesławice i Kantorowice ul. Gustawa Morcinka 40,
31-762 Kraków XVII Wzgórza Krzesławickie poniedziałek-piątek 15.00-18.00

2 Filia nr 52 
Biblioteki Kraków

os. Na Stoku 1, 
31-701 Kraków XVII Wzgórza Krzesławickie Pn. Śr. Pt.: 12:00-19:00, Wt.: 8:30-15:30, Czw.: 

12:00-15:30, Sob.: 9:00-14:00

3 Klub Zakole 
Ośrodka Kultury Kraków-Nowa 

ul. Zakole 31, 
31-763 Kraków XVII Wzgórza Krzesławickie poniedziałek-piątek 13.00-18.00

4
Klub Krzesławice 

Ośrodka Kultury Kraków-Nowa 
Huta

ul. M. Wańkowicza 17,
31-752 Kraków XVII Wzgórza Krzesławickie 3, 6, 13 października 16.00-19.00

5
Klub Dukat 

Ośrodka Kultury Kraków-Nowa 
Huta

os. Grębałów, ul. Styczna 1
31–764 Kraków XVII Wzgórza Krzesławickie poniedziałek-piątek 14.00-18.00

6
Klub Aneks 

Ośrodka Kultury Kraków-Nowa 
Huta

ul. A Mycielskiego 11,
31-990 Kraków XVII Wzgórza Krzesławickie 4, 7, 11, 14 października 14.00-19.00

7 Rada Dzielnicy XVII Wzgórza 
Krzesławickie

os. Na Stoku 15,
31-703 Kraków XVII Wzgórza Krzesławickie

2.10 (niedziela) godz.: 10.00-14.00
9.10 (niedziela) godz.10.00-14.00
11.10 (wtorek) godz. 17.30-18.30
14.10 (piątek) godz. 17.30-18.30

DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE

Wykaz punktów do głosowania w budżecie obywatelskim Miasta Krakowa 2022


