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Ruszy³a III Edycja Bud¿etu Obywatelskiego pod nazw¹ Bud¿et Obywatelski 2016, ale nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e zg³oszone zadania, które wygraj¹ w
g³osowaniu bêd¹ realizowane dopiero w 2017 roku. Do koñca marca moglimy zg³aszaæ projekty, które po ocenie formalnoprawnej zostan¹ poddane pod
g³osowanie mieszkañców. Przeznaczylimy na realizacje zadañ BO 2016 kwotê
40 000 z³., wiêc zgodnie z regulaminem koszty realizacji zg³aszanych projekty musia³y siê zmieciæ w przedziale od 2500 z³ do 32 000 z³.

Zag³osujmy na si³ownie

Niestety moje przewidywania sprawdzi³y siê i z roku na rok zainteresowanie Bud¿etem Obywatelskim jest coraz
mniejsze. W tym roku mieszkañcy Bieñczyc z³o¿yli o po³owê mniej projektów
dzielnicowych ni¿ w poprzednich latach.
W 2015 roku wybieralimy sporód 17
projektów, a obecnie mamy zg³oszonych
9, z których 2 ju¿ na pocz¹tku zosta³y
odrzucone z uwagi na niespe³nienie wymogów formalnych. Nie wiadomo jeszcze czy wszystkie sporód 7 pozosta³ych
otrzymaj¹ akceptacjê jednostek miejskich. Oczywicie nie chodzi³o i wci¹¿
nie chodzi o to, aby by³o du¿o z³o¿onych wniosków, ale o to, aby by³y one
sensowne i potrzebne mieszkañcom.
Sporód wszystkich z³o¿onych w tym
roku projektów s¹ trzy takie, które odzwierciedlaj¹ oczekiwania i potrzeby
mieszkañców czêsto zg³aszane do mnie
i innych radnych. Pierwszy z nich to
zadanie o nazwie Si³ownie zewnêtrzne
 na Plantach Bieñczyckich  aktywne
Bieñczyce. Projekt zak³ada wykonanie
kolejnej ju¿ w naszej Dzielnicy si³owni na wolnym powietrzu zlokalizowanej tym razem pomiêdzy blokami nr 5
a, nr 9 na os. Przy Arce, na terenie zielonym vis a vis ogródka jordanowskiego. Dlaczego w³anie tam? Odpowied
jest bardzo prosta: Mia³em du¿o maili
i telefonów od mieszkañców tamtej
czêci naszej Dzielnicy z pytaniem, o to,
kiedy stworzymy im takie miejsce do
æwiczeñ. Wynika³o z nich, ¿e mieszkañcy oczekuj¹ lokalizacji kolejnej si³owni na wolnym powietrzu, w³anie w tym
miejscu. Zg³aszali to ju¿ w czasie realizacji zwyciêskiego zadania o nazwie
Aktywne Bieñczyce z pierwszej Edycji Bud¿etu Obywatelskiego w roku
2014. Niestety za spraw¹ ówczesnego
przewodnicz¹cego sta³o siê inaczej.
Zosta³y wybrane trzy inne lokalizacje.
O ile miejsca na os. Kalinowym 18 i na
os. Wysokim 7 ciesz¹ siê bardzo du¿ym
zainteresowaniem, o tyle trzecia lokalizacja na os. Kazimierzowskim nie jest
ju¿ takim sukcesem, byæ mo¿e dlatego,

¿e urz¹dzenia zamontowane s¹ pod drzewami. Z uwagi na sukces tego projektu oraz potrzeby mieszkañców, poprosi³em mieszkankê, która by³a wnioskodawczyni¹ projektu utworzenia si³owni na Plantach Bieñczyckich z 2014
roku, aby i w tym roku z³o¿y³a wniosek dotycz¹cy kolejnej si³owni. Poniewa¿ Pani odmówi³a, dlatego mój zastêpca, Pan Marcina Permus z³o¿y³ taki
wniosek. Kolejne zadanie, na które
moim zdaniem, warto oddaæ swój g³os,
a które równie¿ z³o¿y³ Pan Marcin Permus, to projekt o nazwie Si³ownie zewnêtrzne  Planty Bieñczyckie - bezpieczna nawierzchnia. Jest to niejako
kontynuacja i zarazem uzupe³nienie
zrealizowanego ju¿ projektu z 2014
roku. Realizacja tego zadania zak³ada
u³o¿enie mat pod urz¹dzeniami na istniej¹cych ju¿ si³owniach, tak aby korzystanie z urz¹dzeñ by³o bezpieczniejsze
oraz aby mieszkañcy mogli æwiczyæ tu¿
opadach deszczu nie brudz¹c sobie
butów. Zachêcam Pañstwa równie¿ do
przyznania punktu zadaniu o nazwie
Zakup nowoci wydawniczych dla bibliotek publicznych. Jeli te zadania
uzyskaj¹ pozytywn¹ ocenê formalnoprawn¹ bêdzie mo¿na na nie zag³osowaæ w dniach od 18 do 30 czerwca br.
W tym roku bêdzie to g³osowanie wy³¹cznie internetowe. Moim zdaniem ca³e
przygotowanie tegorocznej edycji Bud¿etu Obywatelskiego zas³uguje na
pochwa³ê, poniewa¿ na miarê XXI wieku wszystko za³atwiane jest przez Internet. Ka¿dy, nie wychodz¹c z domu,
móg³ zg³osiæ projekt i internetowo mo¿e
na niego zag³osowaæ. Jedyny mankament jaki dostrzegam to fakt, ¿e po
zg³aszaniu projektu nale¿a³o dostarczyæ
papierow¹ listê poparcia projektu do
biura Rady Dzielnicy. Mam nadziejê, ¿e
w przysz³oci nawet lista bêdzie mog³a
byæ przes³ana drog¹ elektroniczn¹. Zachêcam Pañstwa do g³osowania.
Andrzej Buczkowski
Przewodnicz¹cy Rady i Zarz¹du
Dzielnicy XVI Bieñczyce
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A winda jak sta³a, tak stoi!

Ju¿ przesz³o pó³ roku pacjenci Niepublicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej
Z³ota Jesieñ maj¹ do dyspozycji jedynie star¹, niewielk¹ windê. Nowszy,
bardziej przestronny dwig zosta³ unieruchomiony przez Urz¹d Dozoru Technicznego 1 padziernika 2015 roku i przez okres 6 miesiêcy nie uda³o siê go
ponownie uruchomiæ. W zwi¹zku z licznymi interwencjami mieszkañców
radni postanowili siê spraw¹ zainteresowaæ.
W przychodni zdrowia na os. Z³otej
Jesieni do dyspozycji pacjentów pozostaj¹ dwie windy. Jedna, starego
typu, z drzwiami wahad³owymi i druga, bardziej nowoczesna i przestronna.
Niestety, ta bardziej komfortowa winda zosta³a wy³¹czona z u¿ytkowania. 
To nie jest tylko kwestia komfortu! Do
starej windy nie da siê wjechaæ wózkiem. Poradnia dla dzieci jest co prawda na parterze, jednak na piêtrze znajduje siê laryngolog. Bojê siê zostawiæ
wózek przed przychodni¹, a nie ma, jak
wjechaæ nim na górê  mówi jedna z
bieñczyckich mam. Problem z pokona-

wania, podlega³ pracom konserwacyjnym, w ramach których dokonywano
regulacji uk³adu napêdowego i hamulcowego w celu zapewnienia poprawnego zatrzymywania siê dwigu na równi z pod³og¹. Dzia³ania te przynosi³y
poprawê pracy urz¹dzenia lecz nie wyeliminowa³y ca³kowicie przyczyny takiego stanu. W czerwcu 2015 r. dokonuj¹cy przegl¹du inspektor Urzêdu
Dozoru Technicznego stwierdzi³, ¿e dokonywane prace regulacyjne zespo³u
napêdowego nie przynosz¹ skutecznego
efektu i konieczne jest zamontowanie
falownika - urz¹dzenia p³ynnie regulu-

¿adna oferta naprawy dwigu, tutejsza
jednostka podjê³a rozmowy z producentem zainstalowanej widny, w celu
dokonania jej naprawy (producent odmówi³ przyjêcia zlecenia). Nastêpnie
rozmawiano z innym wykonawc¹ o
naprawie, jednak te rozmowy równie¿
nie odnios³y skutku.
Czy jest jaka nadzieja na zmianê tej
paradoksalnej sytuacji?
 W zwi¹zku z faktem, ¿e ¿aden z wykonawców nie naprawi³ windy, podjêto decyzjê o koniecznoci wymiany
dwigu na nowy w trybie zgodnym z
obowi¹zuj¹cymi przepisami, tj. w wyniku udzielenie zamówienia publicznego.
W dniu 03.02.2016 r. og³oszone zosta³o postêpowanie maj¹ce na celu wy³onienie wykonawcy zaplanowanej wymiany dwigu na nowy. W przeprowadzonym postêpowaniu nie wp³ynê³a
¿adna oferta.

niem schodów dotyczy nie tylko matek
z wózkami, odciêci od wiadczeñ medycznych s¹ w obecnej sytuacji równie¿ niepe³nosprawni. Bez pomocy nie
s¹ oni w stanie wjechaæ do dzia³aj¹cej
obecnie windy, zamkn¹æ za sob¹ wahad³owych drzwi i pojechaæ do góry.  To
skandal  mówi przewodnicz¹cy Rady
Dzielnicy XVI Andrzej Buczkowski naturalnym jest, ¿e rzeczy siê psuj¹ i to
nikogo nie dziwi, ale ¿eby przez pó³
roku nie da³o siê uruchomiæ ponownie
windy?! Jak to jest mo¿liwe?! Nie rozmawiamy o miejscu, gdzie przebywaj¹
jedynie m³odzi, sprawni ludzie lub o
miejscu, które mo¿na, ale nie trzeba,
odwiedzaæ. Mówimy o przychodni zdrowia, gdzie ludzie starsi, ludzie chorzy,
wreszcie niepe³nosprawni czy matki z
ma³ymi dzieæmi przychodz¹ z koniecznoci. Raz jeszcze podkrelam - to
skandal, ¿e winda nie dzia³a od przesz³o pó³ roku!
Zastanawia fakt, dlaczego w ogóle
winda zosta³a unieruchomiona?
 Dwig aktualnie wy³¹czony z u¿y-

j¹cego obroty silnika i daj¹cego mo¿liwoæ zatrzymania kabiny na poziomie
pod³ogi. W zwi¹zku z tym pozwoli³ na
u¿ytkowanie dwigu tylko na 3 miesi¹ce. W og³oszonym 03-08 2015r. postêpowaniu konkursowym na naprawê
dwigu nie wp³ynê³a ¿adna oferta i w
zwi¹zku z tym nie podjêto prac naprawczych  informuje Agnieszka Nowak, rzecznik prasowy Zarz¹du Budynków Komunalnych, który odpowiada
za budynek przychodni. W zwi¹zku z
tak¹ sytuacj¹ 1 padziernika 2015 UDT
zatrzyma³ dwig, który nota bene stoi
do dzi!
Zwrócilimy siê do ZBK z pytaniem,
co robi³ przez te pó³ roku, kiedy pacjenci musieli radziæ sobie bez sprawnej du¿ej windy? Z informacji uzyskanych w ZBK wynika, ¿e w 2015 r.
Zarz¹d Budynków Komunalnych w
Krakowie podejmowa³ szereg dzia³añ
maj¹cych na celu zlecenie dokonania
naprawy dwigu. Oprócz wspomnianego ju¿ og³oszonego postêpowania konkursowego, w którym nie wp³ynê³a

W dniu 11.03.2016 r. ponownie og³oszono postêpowanie maj¹ce na celu
wymianê dwigu na nowy. W postêpowaniu z³o¿one zosta³y trzy oferty przetargowe. Ze wzglêdu na koniecznoæ
wyst¹pienia, zgodnie z ustaw¹ Prawo
zamówieñ publicznych, do jednego z
wykonawców o wyjanienia, postêpowanie pozostaje w toku i nie mog³o
jeszcze zostaæ rozstrzygniête  informuje Agnieszka Nowak ZBK.
Trudno uwierzyæ w tê sytuacjê. Jest
winda, która nie dzia³a i nikt, rzecz jasna za pieni¹dze, nie chce jej naprawiæ!? Potem pojawia siê propozycja
wymiany windy na now¹ i ponownie
nikt nie chce podj¹æ siê tego zadania.
Jak wynika w powy¿szej informacji
jest jednak wiate³ko w tunelu. Oby
okaza³o siê, ¿e wy³oniony w przetargu
wykonawca zrobi to szybko, ale i solidnie, bo jeli nowa winda siê zepsuje
strach pomyleæ, ile czasu potrwa, zanim zostanie ponownie uruchomiona!
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