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NOWA HARCÓWKA
W BIEÑCZYCACH
Harcerze z Bieñczyc zyskali now¹
siedzibê. Zakoñczy³a siê w³anie budowa harcówki przy ulicy Kaczeñcowej.
Stary rozpadaj¹cy siê budynek zosta³
wyburzony, a w jego miejscu stan¹³
nowy, którego budowa kosztowa³a blisko 950 tys. z³. Inwestycja ta by³a planowana od wielu lat, przymierza³ siê
do niej ju¿ Zarz¹d poprzedniej kadencji, ale jej koszty przewy¿sza³y mo¿liwoci finansowe Dzielnicy. Do tego
tematu powrócilimy w tej kadencji. By
pozyskaæ rodki na to zadanie spotka³em siê z Jaros³awem Skór¹, ówczesnym Dyrektorem Wydzia³u Inwestycji
UMK, który zadeklarowa³ swoj¹ pomoc. Dziêki przychylnoci profesora
Jacka Majchrowskiego Prezydenta
Miasta Krakowa w Bud¿ecie Miasta
Krakowa na rok 2017 zosta³o zapisane na ten cel 950 tys. z³. i teraz inwe-

stycja jest ukoñczona, prowadzone s¹
ostatnie prace wykoñczeniowe. W nowo
powsta³ym budynku znajduje siê du¿a
sala konferencyjna, zaplecze kuchenne
i sanitarne, a na poddaszu baza noclegowa z 25 miejscami do spania. Trwa
urz¹dzanie wnêtrz, skrêcanie mebli 
wyjania Andrzej Buczkowski Przewodnicz¹cy Rady i Zarz¹du Dzielnicy
XVI Bieñczyce. Ju¿ wkrótce odbêdzie
siê uroczyste otwarcie. Z pewnoci¹
wstêgê przetnie Prezydent Jacek Majchrowski. Otoczenie wokó³ harcówki
równie¿ mocno siê zmienia. Trwa
oczyszczanie stawu przy Kaczeñcowej
metod¹ biologiczn¹ dr. Sitarka. Ju¿ w
przysz³ym roku powinnimy cieszyæ siê
czyst¹ wod¹ w tym zbiorniku. Teren
ten jest objêty równie¿ projektowanym
Parkiem Rzecznym D³ubni.
Magdalena Dziedzic

BUD¯ET
OBYWATELSKI
W SPRAWIE PARKU DLA PSÓW
WRACA DO BIEÑCZYC
W 2019 R.
Konsultacje spo³eczne

W ostatnich dniach zg³osi³a siê do
biura Rady Dzielnicy XVI Bieñczyce
mieszkanka osiedla Kalinowego, w³acicielka czworonoga, która zabiega o
utworzenie w Bieñczycach parku dla
psów. Lokalizacj¹, wskazan¹ przez
wnioskodawczyniê s¹ Planty Bieñczyckie, konkretnie teren zielony po dawnym boisku, w s¹siedztwie Smoczego
Skweru i si³owni zewnêtrznej na osiedlu Kalinowym. Pani przeprowadzi³a
ju¿ wstêpne konsultacje spo³eczne i zebra³a podpisy poparcia od oko³o 80
osób, mieszkañców osiedli: Kalinowego, Strusia, Wysokiego oraz Na Lotnisku, którzy maj¹ psy. Ustali³a te¿ w
Zarz¹dzie Zieleni Miejskiej, ¿e istnieje
mo¿liwoæ ogrodzenia tego 20 arowego skweru i utworzenia na nim parku
dla psów. Prosimy Pañstwa, mieszkañców Bieñczyc, o wyra¿enie swojej opinii w tej sprawie. Zale¿y nam na tym,
by poznaæ zdanie równie¿ tych mieszkañców, którzy nie maj¹ czworonogów.
Swoje opinie w tej sprawie nale¿y
przesy³aæ mailem na adres: rada@dzielnica16.krakow.pl, b¹d korespondencyjnie na adres: os. Kalinowe 4, 31812 Kraków. Zapraszamy równie¿ na
najbli¿sze posiedzenie Komisji Ochrony rodowiska i Terenów Zielonych,

Miejsce na wybieg dla psów.
które odbêdzie siê 8 lutego br. o godz.
19.00 w biurze Rady Dzielnicy. Bêdzie
okazja przedstawiæ swoje zdanie i poznaæ opiniê innych mieszkañców. W

kolejnym Magazynie Bieñczyckim
przedstawimy podsumowanie przeprowadzonych konsultacji.
Magdalena Dziedzic

W ubieg³ym roku, w zwi¹zku z licznymi zastrze¿eniami do Regulaminu
Bud¿etu Obywatelskiego i brakiem
weryfikacji g³osowania na zg³oszone
projekty, Radni zdecydowali o wycofaniu siê z Dzielnicowego Bud¿etu
Obywatelskiego w Bieñczycach. Ten
krok by³ przyczynkiem do zmian w regulaminie. Dziêki zrozumieniu problemu przez Prezydenta Miasta Krakowa
profesora Jacka Majchrowskiego wiele
siê zmieni³o. Uda³o siê uszczelniæ system g³osowania, i tak ka¿dy, kto bierze udzia³ w g³osowaniu internetowym
na wybrane projekty musi potwierdziæ
to has³em sms, które otrzymuje na
podany przez siebie numer telefonu.
Równie¿ przy g³osowaniu papierowym jest potwierdzana to¿samoæ,
dziêki czemu unikamy sytuacji, gdy

jedna osoba przynosi i wrzuca do
urny 50 wype³nionych i niezweryfikowanych kart. System g³osowania sta³
siê uczciwy. W zwi¹zku z tymi zmianami w Regulaminie BO Zarz¹d
Dzielnicy XVI zdecydowa³, i¿ Bieñczyce przystêpuj¹ w tym roku do
Dzielnicowego BO, przeznaczaj¹c
kwotê 50 000 z³ na zadania zg³oszone przez mieszkañców. Cieszy fakt, ¿e
planowane s¹ równie¿ kolejne zmiany
w Regulaminie. Od tej edycji jawne
maj¹ byæ dane wnioskodawcy zg³aszaj¹cego dany projekt. Planowane jest
te¿ przesuniêcie terminu g³osowania z
czerwca na jesieñ, tak by zwiêkszyæ
frekwencjê i by projektodawcy mieli
wiêcej czasu na promocjê swoich pomys³ów.
Magdalena Dziedzic
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