1
2
3
4
5
6

Rozbudowa placu zabaw Szkoły Podstawowej 138
Roztańczone Mydlniki
Renowacja zieleni u zbiegu ul. Myczkowskiego i Balickiej
Zatoki parkingowe przy ul. Bronowickiej
Remont pobocza przy ul. Piastowskiej od strony zachodniej
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 VI"
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Budowa oświetlenia ulicznego do modernizowanego
oświetlenia przy ul. ul. Sołtysa Dytmara

15

Budowa chodnika przy ulicy Łupaszki
Remont chodnika w ciągu ul. Balickiej

DZIELNICA VI BRONOWICE
Montaż kolorowych, drewnianych przyrządów do zabaw i ćwiczeń dla dzieci, ustawienie ławek dla
opiekunów dzieci.
Rozpowszechnianie kultury tanecznej wśród mieszkańców oraz zapoznanie ich ze światem tańca
towarzyskiego.
Zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Balickiej i Myczkowskiego poprzez usunięcie darni, nasadzenie
niskopiennych roślin ozdobnych oraz wyłożenie powierzchni korą lub kamieniem.
Wyznaczenie i budowa miejsc parkingowych wzdłuż północnej strony ul. Bronowickiej, w miejscu
istniejącego chodnika i pasa zieleni.
Wymiana krawężników i bezpiecznika o szer. 0,50 m wraz z obrzeżami, remont małego fragmentu
chodnika z wjazdem do posesji nr 46, budowa ścieku z uzupełnieniem asfaltu.
Zapewnienie nauczania angielskiego 5 razy w tygodniu dla uczniów oraz budowa lub rozbudowa
monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych.
Dobudowa oświetlenia ulicznego, wzdłuż końcowego odcinka ul. G. Zapolskiej, do modernizowanego
oświetlenia na ul. Sołtysa Dytmara.
Budowa chodnika o szerokości 1,5 m na odcinku 200 metrów, który umożliwi pieszym poruszanie się po
ulicy Łupaszki.
Wymiana nawierzchni chodnika wraz z obrzeżami na kostkę brukową.
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Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Zarzecze Budowa progu zwalniającego wykonanego z kostki brukowej, będącego jednocześnie przejściem dla
na wysokości KS Bronowianka
pieszych.
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Wymiana nawierzchni ul. Zielony Most

Wymiana nawierzchni asfaltowej (warstwy ścieralnej) na całej powierzchni ulicy.
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Dopuszczenie jazdy rowerem po chodnikach wzdłuż ul. Armii
Krajowej na odcinkach bez dróg rowerowych
Dostawa i montaż indywidualnych ,zamykanych szafek dla
uczniów oraz dostawa i montaż regałów otwartych

Zamontowanie znaków drogowych zezwalających na jazdę rowerem po chodnikach, by umożliwić
sensowną i legalną jazdę rowerem na tym odcinku.
Wykonanie szafek zamykanych (330 szt.) oraz 3 szt. regałów dla uczniów SP nr 93 wraz z montażem na
korytarzach szkolnych w miejscach w tym celu wydzielonych.

Renowacja biblioteki

Renowacja elewacji budynku oraz okien Filii nr 7 Krowoderskiej Biblioteki Publicznej, przy ul. Balickiej 297.
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Bezpieczna droga i dojazd do Szkoły Podstawowej nr 50

Wykonanie remontu istniejącego chodnika wzdłuż ogrodzenia SP nr 50 przy ul. Katowickiej 28, remont
istniejących miejsc parkingowych usytuowanych równolegle do osi jezdni, wykonanie wjazdu na teren
szkoły.
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