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Budżet obywatelski 2017

Nowa harcówka w Bieńczycach

W tym roku bez Bieńczyc
O tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego, która odbyła się bez udziału
Dzielnicy XVI Bieńczyce z Andrzejem Buczkowskim, przewodniczącym Rady
i Zarządu Dzielnicy XVI rozmawia Magdalena Dziedzic. Przypomnijmy, że decyzją Rady Dzielnicy, „szesnastka” jako jedyna dzielnica Krakowa nie uczestniczyła w przygotowaniu i głosowaniu na projekty o charakterze dzielnicowym.

Do nowego budynku harcerze mają wprowadzić się jeszcze przed końcem tego roku.

Już wkrótce harcerze z Bieńczyc zyskają nową siedzibę. Na ulicy Kaczeńcowej trwa właśnie budowa nowej harcówki.
Stary rozpadający się budynek został wyburzony, a w jego miejscu powstaje nowy.
- O remont tego miejsca starał się już
Zarząd Dzielnicy XVI Bieńczyce w poprzedniej kadencji. Rada przeznaczyła nawet kwotę 50 000 złotych, by rozpocząć prace, ale ówczesny Zarząd musiał się niestety
wycofać z tego zadania, gdyż wciąż brakowało pieniędzy na realizację całego przedsięwzięcia – wyjaśnia Andrzej Buczkowski,
przewodniczący „szesnastki”. - W obecnej
kadencji rozpoczęliśmy starania o pozyskanie
na ten cel środków z budżetu Miasta Krakowa, gdyż stary budynek nadawał się jedynie do rozbiórki, a koszty budowy nowego

Fot. A. Buczkowski

znacznie przewyższają możliwości finansowe Dzielnicy. Dzięki przychylności Wydziału Inwestycji oraz poparciu prezydenta
Jacka Majchrowskiego, który przeznaczył
na ten cel 950 000 zł z budżetu Miasta, na
ulicy Kaczeńcowej trwają intensywne prace.
Stary budynek został wyburzony, a nowy jest
prawie ukończony. Jeszcze w tym roku mają
się do niego wprowadzić harcerze. Na około
500 metrach kwadratowych będą mieścić się
sale do spotkań, zaplecze kuchenne, a także
miejsca noclegowe dla gości. Budynek jest
pięknie położony pośród drzew, w pobliżu
stawu. Jestem przekonany, że takie miejsce
jest bardzo potrzebne i przyczyni się do
rozwoju ducha harcerskiego w Bieńczycach
– kontynuuje Andrzej Buczkowski.
Magdalena Dziedzic

Panie przewodniczący, zakończyła się kolejna edycja budżetu obywatelskiego, tym razem bez udziału
Bieńczyc. Jak ocenia Pan decyzję radnych Dzielnicy XVI z perspektywy
czasu?
- Uważam, że była to dobra decyzja, bo dzięki temu nie powstało na terenie Dzielnicy nic, czego nie chcieliby nasi mieszkańcy. Nasze wycofanie
się, przecież tylko z tegorocznej edycji,
przyczyniło się do zmian w systemie
głosowania w ramach budżetu obywatelskiego. To dzięki naszej determinacji
prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski wprowadził zmiany w regulaminie BO, które ograniczyły możliwości nadużyć w procesie głosowania.
Teraz jedna osoba może oddać tylko jeden głos, bo została wprowadzona weryfikacja za pomocą kodu przesłanego
przez sms. Zmieniony został również
sposób głosowania papierowego. Jedna osoba nie może już dostarczyć kilkudziesięciu kart, każdy oddaje głos za
siebie, a tożsamość jest potwierdzona.

Wcześniej natomiast niestety nie było
kontroli nad ilością oddanych głosów,
co rodziło możliwości nadużyć. Pisała
o tym prasa.
W poprzednich wypowiedziach
mówił Pan, że wnioski mieszkańców
są realizowane bez potrzeby organizowania budżetu obywatelskiego. Czy
w Bieńczycach są takie wnioski, które w ramach BO nie zostały wybrane,
a mimo to zostały zrealizowane?
- Oczywiście, że tak. Ja zawsze powtarzam, że jesteśmy dla ludzi. Mimo,
iż projekt utworzenia siłowni na osiedlu Przy Arce nie uzyskał właściwej
ilości głosów, by być zrealizowanym
w ramach środków BO, to jednak część
mieszkańców na to zadanie zagłosowała, czyli tego chciała, dlatego radni zdecydowali, iż ta inwestycja będzie realizowana w tym roku ze środków Rady
Dzielnicy. Odpowiedniej ilości punktów nie uzyskała też rewitalizacja górek saneczkowych na osiedlach Wysokim i na Strusia, a pomimo tego w tym
roku na prośbę Zarządu Dzielnicy górki

zostały odnowione przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Mógłbym tu
wymienić przynajmniej jeszcze kilka takich przykładów.
Jakie innowacyjne, nowatorskie pomysły realizuje Pan i Zarząd
Dzielnicy?
- W tym roku zaczniemy kapitalny remont ogródka jordanowskiego na osiedlu
Wysokim na Plantach Bieńczyckich. Został już opracowany projekt placu zabaw,
który zakłada wymianę wszystkich urządzeń za kwotę 500 000 zł. Obecnie dzieci
mają do dyspozycji jedynie kilka urządzeń,
bo większość zużyła się i została usunięta.
Jeszcze w tym roku ogródek zostanie wyposażony w nowe urządzenia, będą nowe
huśtawki, karuzele, zestawy zabawowe,
linarium do wspinaczki. Tak naprawdę,
jako pierwszy w Krakowie, ten plac zabaw będzie wyposażony w trampoliny.
Dzieci będą mogły z nich korzystać już
w przyszłym roku. Naszą dumą jest również tężnia solankowa. To nasza Dzielnica jako pierwsza zgłosiła to zadanie. Już
w tym roku za kwotę ponad 1 000 000 zł
nad Zalewem Nowohuckim stanie tężnia
solankowa. Jak widać inne Dzielnice idą
naszym śladem. W tegorocznej edycji BO
został wybrany do realizacji projekt tężni
na Łąkach Nowohuckich.
Rozmawiała Magdalena Dziedzic

Chodnik zamiast ścieżki

Działa od 1991 roku

Święto Straży Miejskiej

Sucho i bezpiecznie do Kauflanda

Straż Miejska Stołeczno Królewskiego Miasta Krakowa ma już 26 lat.
Została powołana 2 kwietnia 1991 roku
przez ówczesnego prezydenta Miasta
Krakowa Krzysztofa Bachmińskiego.
Powstała jako pierwsza taka formacja
w odrodzonej Polsce. 28 sierpnia br.
w krakowskim Magistracie odbyły się
uroczyste obchody święta Straży Miejskiej. Gospodarzami byli prezydent
Miasta Krakowa profesor Jacek Majchrowski oraz Adam Młot - komendant
Straży Miejskiej.
W obchodach udział wzięli zaproszeni goście, wśród nich: wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Bogusław Kośmider, przedstawiciele służb mundurowych, wojska, kościoła. Był to czas, by podziękować
za pracę, wręczyć nagrody, odznaczenia. Prezydent dziękując strażnikom,
podkreślał ich trud i wkład wniesiony w rozwój miasta. Wyróżniający się
funkcjonariusze otrzymali medale
i odznaczenia za „czyny przekraczające obowiązki służbowe oraz pracę
społeczną”.

Problem braku bezpiecznego dojścia do sklepu Kaufland w końcu został rozwiązany. Mieszkańcy Bieńczyc, szczególnie osiedla Strusia mieli
problem z bezpiecznym dotarciem do
znajdującego się na osiedlu Kombatantów sklepu Kaufland. Piesi mieli wybór,
przekroczenie ruchliwej ulicy Okulickiego na wysokości sklepu Lidl, mimo
braku oznakowanego przejścia dla pieszych, bądź przejście przez pasy na wysokości ulicy Czaplickiego i dalej po wydeptanej ścieżce, która w czasie opadów
zamieniała się w kałużę.
Dzięki współpracy przewodniczącego Dzielnicy XVI Bieńczyce Andrzeja Buczkowskiego z Grażyną Janawą przewodniczącą Dzielnicy XV
Mistrzejowice problem został rozwiązany. W miejscu wydeptanej ścieżki powstał nowy chodnik, sfinansowany ze
środków Dzielnicy XV, za co w imieniu mieszkańców Bieńczyc serdecznie
dziękujemy. W końcu można sucho
i bezpiecznie dojść po zakupy.
Marcin Permus
zastępca przewodniczącego
Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uroczystości w Magistracie były okazją, aby
docenić tych, których działalność przyczynia się do
poprawy porządku publicznego.
Fot. M. Dziedzic

Doceniona została również praca
Andrzeja Buczkowskiego przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy XVI
Bieńczyce, który za wieloletnią współpracę, pomoc oraz przyczynianie się do
poprawy porządku publicznego, uhonorowany został medalem „Na Straży
Miasta Krakowa”.
(RD XVI)

W miejsce wydeptanej ścieżki (zdjęcie powyżej), powstał nowy chodnik (zdjęcie poniżej). 

Fot. A. Buczkowski.

