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Budżet Obywatelski pomaga zmieniać Dzielnicę III na lepsze
Pomoc dla niepełnosprawnych
i starszych
Pierwsza dzielnicowa pasieka
na dachu na Prądniku Czerwonym
Nasza Dzielnica doczekała się swojej
pierwszej dzielnicowej pasieki, założonej w ramach Budżetu Obywatelskiego! Pasieka, składająca się z 3 uli, stoi na dachu Domu Pomocy
Społecznej, który jest częścią Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. Rozrywka
1 dzięki życzliwości dyrektorów obu jednostek
– Dariusza Żebrowskiego i Adama Chrapisińskiego. 25 maja 2018 r. nastąpiło uroczyste
otwarcie pasieki przy udziale zaproszonych
gości: dyrekcji oraz pracowników MCPU, DPS,
przedstawicieli Wydziału Kształtowania Środowiska i Miejskiego Centrum Dialogu Urzędu
Miasta Krakowa, prezesa Koła Pszczelarskiego Kraków-Krowodrza Prądnik, mediów oraz
Rady Dzielnicy III, którą reprezentował wiceprzewodniczący Mateusz Drożdż.
Spotkanie poprowadziła Justyna Ożóg,
wnioskodawczyni zwycięskiego projektu
„Pszczoły na dachu” z 2017 r.. Dzielnica III
jest pierwszą w Krakowie, która w ramach
Budżetu Obywatelskiego założyła pasiekę
na dachu. Jej opiekunem jest Krzysztof Pietruch, pszczelarz zrzeszony w Kole Pszczelarskim Kraków-Krowodrza Prądnik.
Tereny MCPU mają znakomite warunki do prowadzenia pasieki ze względu na
swoje usytuowanie, z dala od zabudowań
mieszkalnych oraz w bliskim sąsiedztwie
zieleni i roślin kwitnących. Pszczoły mają
tam zapewnione doskonałe warunki, a dodatkowo, dzięki specjalnie zamontowanej
kamerze, ich życie można podglądać on-line w czasie rzeczywistym. Wystarczy na
You Tube odnaleźć kanał „Pszczoły na dachu Kraków”, aby zobaczyć, jak na co dzień
radzi sobie rodzina pszczela.
Niezwykle ważnym elementem projektu jest też część edukacyjna, polegająca na
przeprowadzeniu kilku otwartych warsztatów dla mieszkańców Dzielnicy, dotyczących pszczelarstwa, ekologii i pszczół.
Inauguracyjny wykład miał miejsce tuż
po ceremonii otwarcia, pozostałe odbędą
w czerwcu, wrześniu i listopadzie tego roku.

Fot. Mateusz Drożdż
Podczas pikniku, na zakończenie sezonu
pszczelarskiego, mieszkańcy będą mieli
okazję skosztować miodu z ul. Rozrywka.

Fot. Mateusz Drożdż
Jaśminowce i berberysy przy
ul. Cieślewskiego
W marcu odbyła się dyskusja poświęcona innemu zwycięskiemu projektowi
„Zieleń pochłaniająca smog na osiedlu Cieślewskiego”. Jego wnioskodawczyni Anna
Bałdyga, pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej, przedstawiciele Miejskiego Centrum
Dialogu Urzędu Miasta Krakowa i zaproszeni mieszkańcy zapoznali się z propozycją nasadzeń krzewów pyłochwytnych
na osiedlu przy ul. Ernesta Cieślewskiego
w pobliżu ruchliwej al. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego. Dzięki projektowi już
niedługo osiedle to powinno wzbogacić się
o nowe rośliny – m.in. o jaśminowce, tawuły
szare, hortensje bukietowe, wierzby purpurowe i berberysy brodawkowate oraz o łąki
kwietne.

Fot. MDK
Bum bum rurki w MDK na 102
W ramach budżetu obywatelskiego
w 2017 r. zwyciężył także projekt „Pogromcy nudy”. – Jego celem było doposażenie naszej
placówki w atrakcyjne sprzętu animiacyjne wykorzystywane do pracy z dziećmi. Projekt złożył
Mateusz Drożdż – mówiła animatorka kultury
Joanna Stachowicz z Młodzieżowego Domu
Kultury przy al. 29 Listopada 102, która dodała:
– Kupiliśmy chusty animacyjne, tunel, czy wieloczęściowy zestaw „bum bum rurek”. Nowe zakupy
zostały przetestowane podczas ferii zimowych.
Dzieciom bardzo się spodobały.
Sprzęt będzie wykorzystywany wielokrotnie podczas imprez takich jak np.
„Dzień irlandzki w MDK”, „Sportowy Dzień
Rodziny”, „Zabawa misiowa”, podczas spotkań dla grup ze Szkół Podstawowych nr 2,
64, 95, a także w codziennej pracy dydaktycznej.
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Działa także projekt „Dzielnicowe Centrum Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
i Starszym”, który ma na celu integrację ze
społeczeństwem osób niepełnosprawnych
i starszych. Dzięki sześciu wolontariuszom
sześć osób starszych i niepełnosprawnych
z naszej Dzielnicy ma możliwość przełamać
izolację i dzięki pomocy – na przekór kłopotom ze względu na wiek, słabe zdrowie,
czy niepełnosprawność – móc korzystać
z oferty instytucji kultury, zajęć ruchowych,
warsztatów ze stylistką, ceramicznych, czy
innych, które sobie wybiorą.

Fot. Mateusz Drożdż
Skwer, chodnik i schodki
przy przystankach
Od późnej jesieni 2017 r. mieszkańcy bloków przy ul. Dobrego Pasterza 108
i 110 mogą korzystać z wygodnego dojścia i zejścia ze skarpy na przystanek przy
rondzie Barei. To efekt projektu z 2016 r.
Podobnie mają mieszkańcy Wieczystej
w południowych Rakowicach, którzy dzięki
projektowi Beaty Cykowskiej-Marzenckiej
mogą skorzystać z małego, ale zielonego,
przyjemnie zagospodarowanego i położonego tuż przy przystanku skweru w pobliżu
skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Stanisława Lema – więcej informacji na jego
temat znajdziecie Państwo w poprzednim
numerze „Biuletynu”.
Chodnik wzdłuż potoku
jeszcze czeka
Projekt miał dać wygodną trasę pieszą wzdłuż potoku Sudół (Rozrywka) pomiędzy mostami przy ul. Strzelców i ul.
Naczelnej. W głosowaniu zajął zwycięskie miejsce, Rada Dzielnicy III przeznaczyła na niego pieniądze. Niestety, mimo
że w 2017 r. Zarząd Zieleni Miejskiej aż
trzykrotnie ogłaszał przetarg na realizację
tego zadania, nie udało się wyłonić wykonawcy. Wspólnie z Zarządem Zieleni liczymy, że do czterech razy sztuka i w 2018 r.
chodnik powstanie.

Marek Zborowski i Mateusz Drożdż

