
Budżet Obywatelski 201 8

Ą Plac zabaww Parku Skalskiego.
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To już piąta edycja Budżetu obywatelskiego reali-
zowanego w Krakowie. Mieszkańcy swoje pomysĘ
mogli zgłaszać do końca marca. Do końca maja trwała
weryfikacja zgłoszonych projektów. W czerwcu, w dro-
dze głosowania, zdecydujemy, które zadania zostaną
zrealizowane.
W tym roku, w ramach BO, na zadania o charakterze
ogólnomiejskim wyasygnowano kwotę ponad 8 mln
zł. Natomiast na projekty o charakterze dzielnicowym,
przewidziane do realizacji na terenie Czyżyn, wydzielono
kwotę ponad 127 tys.zł. W ramach dzielnicowego Bo
mieszkańcy będą mogli głosować na osiem projektów,
które przeszły pozytywnie proces weryfikacji. Wśród pro-
jektów o charakterze ogółnomiejskim znalazły się nato-

miast trzy inicjatywy, które zasięgiem swojego oddziały-
wania obejmują Czyżyny. Z charakterystyką projektów
można się zapoznać na stronie: https://budzet.krakow.pll
projekty201 8/dzielnica/1 4. Wśród zgłoszonych pomysłów
dominują projekty o charakterze infrastrukturalnym. Nie
zabrakło także projektów o charakterze szkoleniowym
oraz inicjatyw z zakresu integracji mieszkańców.
Przypomnijmy, że w ramach BO na terenie naszej
Dzielnicy zrealizowano już wiele cennych inicjatyw.
Budżet Obywatelski ma służyć zwiększeniu udziału
mieszkańców w procesie podejmowania decyzji doty-
czących wydatkowania środków publicznych. Dlatego już
dzisiaj zachęcamy do udziału w głosowaniu na projekty.
O tym jakie projekty zostaną zrealizowane w 201 9 roku
poinformujemy Państwa W następnym wydaniu,,Echa
Czyżya".

Walka o tereny
zieIone
przed Szkołą

Podstawową nr t55
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Postępująca od wielu lat intensywna i chaotyczna zabu,
dowa mieszkaniowa okolic byłego pasa startowego lotni-
ska Rakowice- Czyżyny generuje wiele probiemów. Pogłę-
biający się deficyt miejsc parkingowych, niewystarczające
rozwiązan ia kom u n i kacyjne, bra k odpowied n iej infra-
struktury społecznej, deńcyt terenóW zielonych i rekre-
acyjnych - to tylko te najważniejsze.Ten stan rzeczy budZi
uzasadniony sprzeciw mieszkańców, którzy domagają się
powstrzymania procesu,,betonowania'' Czyżyn,
Jednym z ostatnich kawałków zieleni, który wymaga
ochrony przed zabudowę,jest teren znajdujący się pomię-
dzy Szkołą Podstawową nr 1 55 a byłym pasem startowym
Iotniska Rakowice - Czyżyny. Mieszkańcy liczą, że działki
te zostaną przeznaczone na cele społeczne, np. rekre-
acyjne. Aby było to możliwe, niezbędne jest wykupienie
części tych, które obecnie znajdują się w rękach osób pry-
watnych. Tylko takie rozwiązanie może uchronić tę część
Czyżyn przed zabudową.
Stąd zrodził się pomysł uchwały kierunkowej Rady Miasta
Krakowa, która ma ochronić ten teren przed zabudową.
Uchwała została przygotowana przez Wojciecha Krzysz-
tonka, radnego miasta. Zobowiązuje ona prezydenta
Krakowa do podjęcia wszelkich, możliwych i prawnie
dopuszczalnych czynności w celu ochrony przed zabudową
i przeznaczenia na cele społeczne terenu znajdującego się
pomiędzy Szkołą Podstawową nr 1 55 a pasem startowym.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez radę miasta,
Teraz czekamy najej wykonanie przez prezydenta Krakowa.

Przełomowa kadencja
dla parku Lotników polskich

Ą Smoczyskwer.
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Park Lotników Polskich w Czyżynach
to niewątpliwie jeden z najwspanialszych
krakowskich parków. Choć przeze wiele
lat zaniedbany, teraz przeżywa prawdziwy
renesans.
Jeszcze nie tak dawno w parku nie było
nawet ośWietlenia. To dzięki środkom
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Dzielnicy XlV pod koniec poprzedniej
kadencji udało się rozpocząc stawianie
lamp. Już jako radny miasta w tej kaden-
cji, co roku składałem do budżetu miasta
stosowne wnioski dotyczące Parku Lot-
ników PoIskich. lch uwzględnienie przez
prezydenta i radnych miasta zaowocowało
wieloma oczekiwanymi zmianami. Część
z nich już zrealizowano, pozostałe są w pla-
nach. O ich rozmachu niech świadczy fakt,

A ParkLotników- budowa fontanny,

że W latach 2018-2019 na rewitalizację
Parku Lotników Polskich miasto zabezpie,
czyło rekordową kwotę 9 mln zł.
Wiele pracjuż zostało wykonanych. Przede
wszystkim powstało w końcu oświetlenie,
którego brak uniemożliwiał mieszkańcom
podziwianie wałorów parku po zachodzie
słońca. Park wzbogacił się także o smoczy
skwer, pumptrack, trasy biegowe czy street
workout. Szereg ważnych inwestycji zosta-
nie zrealizowanych w tym i następnym
roku. Zmodernizowane zostaną wszystkie
alejki, pojawią się nowe elementy małej
architektury (ławki i kosze na śmieci),
wymianie ulegną wszystkie urządzenia
zabawowe w parkowym ogródku jorda-
nowskim, których zły stan był przedmio-
tem Wielu interwencji rodziców. Powsta-
nie pętla dla rolkarzy, pawilon z toaletami,
a także naturalny staw o powierzchni
ponad hektara z plażą i miejscem, gdzie

będzie można organizować kino letnie.
Nareszcie Wyremontowana zostanie fon-
tanna wraz z otoczeniem, która od lat sta-
nowi niechlubną wizytówkę parku.
Dzięki ogromnym środkom na park
z budżetu miasta w tej kadencji uda się
nadrobić wiele zaniechań z poprzednich
lat. Niestety, nie wszystkie można napra-
wić. Tak, jak brak odpowiedniego planu
miejscowego dla okolic pas startowego
otworzył te tereny dla deweloperóq tak
ich łupem padły również stanowiące natu-
ralne uzupełnienie parku działki przy ul.
Lema. Gdyby wiele lat temu miasto zdecy-
dowało się je wykupić, o co wnioskowała
Rada Dzielnicy XlV, kiedy byłem jeszcze jej
przewodniczącym, nie utracilibyśmy ich.
Niestety, wtedy władze miasta Uznały, że
to nie park, a jego otoczenie. W efekcie
również w tej części Krakowa zieleń prze-
grywa z betonem,..
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